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Introdução

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos USDA desenvolveu este material
com o objetivo de ampliar seu conhecimento sobre a produção de vinho
nos Estados Unidos e entender detalhes sobre as regiões produtoras, principais uvas
e estilos de vinhos a partir das influências históricas, geográficas, climáticas,
do solo e do trabalho do homem.

United States Department of Agriculture
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Localização
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30º

TRÓPICO DE CÂNCER

Esse intervalo de latitude coloca o país em uma situação
confortável para a produção de uvas de qualidade.
Alguns locais são mais beneficiados que outros para a
produção, devido às diferentes influências climáticas que
as regiões são submetidas.

05

Influências Climáticas

CORDILHEIRAS
Devido à presença de cadeias de montanhas, o oeste dos EUA possui a
maior parte de sua área em terrenos de alta altitude. Altas amplitudes térmicas (dias quentes e noites frias) dominam essas regiões, com ciclos das
videiras mais compridos e longo processo de amadurecimento das uvas.
Em alguns locais a altitude é requerida, porém em outros como na maior
parte do norte da Califórnia e leste do Oregon o cultivo das uvas pode se
tornar impossível de ser realizado.
As cadeias de montanhas também influenciam o clima, por formarem
barreiras para o fluxo de ar. Esse bloqueio é muito perceptível desde o sul da
Califórnia até além do Oregon, com a presença da Cordilheira da Costa e
Cordilheira das Cascatas. Regiões mais próximas ao oceano onde não tem
bloqueio de montanhas, são mais chuvosas e frias, enquanto no lado após as

montanhas, as áreas são mais quentes e secas.
Em certas condições, em maiores escalas, as massas de ar são forçadas
a ultrapassar as montanhas podendo causar certo resfriamento e alguma
precipitação, enquanto na parte que fica atrás das montanhas, o ar fica
seco, a umidade diminui e a temperatura sobe.
As Montanhas Rochosas (Rocky Mountains) que ocupam parte do Canadá e os estados de Idaho, Montana, Wyoming, Colorado e Novo México,
fazem com o que o ar quente e úmido do Golfo do México direcione-se
para o leste dos EUA, deixando as regiões - principalmente as que estão
bem próximas ao Oceano Atlântico - úmidas e chuvosas no verão. Essas
condições prejudicam muito a possibilidade de cultivo de uvas sãs, pois os
vinhedos ficam muito sujeitos a fungos, outras doenças e granizo.
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Influências Climáticas

OCEANOS
Na parte oeste dos EUA, a corrente da Califórnia presente no Oceano
Pacífico flui de norte a sul, carregando água fria do Golfo do Alasca, por
isso as áreas mais próximas do litoral podem ser frias e úmidas e após as
montanhas, encontramos áreas bastante quentes, conforme vimos acima.
Já do outro lado do país, a Corrente do Golfo flui do sul para o norte,
levando consigo as águas quentes do Golfo do México e do Mar do
Caribe, aumentando a temperatura, porém também é uma região mais
úmida (mais precisamente na costa leste).

As zonas mais longes dos oceanos serão menos impactadas pelos efeitos
das correntes e golfos e, consequentemente, dos efeitos moderados
causados por eles. Essas áreas serão mais continentais, nas quais os verões
são quentes e os invernos são frios. No entanto, outros corpos de água,
como lagos podem atuar como agentes moderadores da temperatura.
Os de maiores destaques são os cinco Grandes Lagos que estão entre os
Estados Unidos e o Canadá.
Esses lagos (assim como Finger Lakes em Nova York) causam resfriamento
no verão e aquecimento no inverno, que ajuda a criar ambientes propícios para o cultivo de uvas de qualidade.
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Leis Norte-Americanas

São duas agências que controlam a maior parte dos assuntos federais
que se referem ao álcool.

ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU (TTB)
Coleta impostos obrigatórios pelo governo federal de empresas envolvidas na indústria do álcool.
Age também em prol do consumidor e do ponto de vista da indústria do vinho, as ações incluem:
• Garantir que o vinho seja seguro para beber, sem estar contaminado ou adulterado com ingredientes
prejudiciais ou perigosos;
• Evitar que o consumidor seja induzido ao erro em relação à qualidade ou conteúdo de um vinho por
meio de propaganda enganosa ou com divulgação de informações incorretas;
• Impedir que as empresas relacionadas ao vinho aumentem os preços, monopolizando a produção,
distribuição e venda.

O TTB é responsável por regulamentar e aprovar os rótulos das bebidas alcoólicas, que inclui a
manutenção de listas de nomes de variedades de uvas aprovadas e nomes de regiões vinícolas
que podem aparecer nos rótulos dos vinhos.

BUREAU OF ALCOHOL, TOBACCO, FIREARMS AND EXPLOSIVES (ATF)
A responsabilidade do ATF está voltada ao crime organizado e terroristas, para evitar financiamentos de
operações, contrabando ou venda de álcool não regulamentado.
IMPORTANTE
O governo federal é responsável pelo vinho que chega do exterior ou que está sendo transportado
entre os estados. Porém, os estados cuidam das regulamentações das vinícolas, dos varejistas e parte
do trabalho dos distribuidores. As leis estaduais mudam bastante entre estados.
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American Viticultural Area (AVA)

SUB-AVA

AVA

American Viticultural Area

SUB-AVA
Uma AVA pode ser chamada Sub-AVA
quando encontra-se inteiramente
dentro de outra AVA.
FRONTEIRA REGIONAL
Classificação mais genérica que exige
que 75% das uvas utilizadas no vinho
sejam da região mencionada.
Ex: County, State ou simplesmente USA.

Uma das responsabilidades do TTB é a
aprovação dos nomes de regiões para
aparecerem nos rótulos dos vinhos. Esses
nomes são importantes, pois ajudam a
direcionar o consumidor em relação ao
estilo de vinho e até mesmo ajuda a supor
sobre a qualidade dele.
O TTB reconhece as áreas com base nas
características climáticas, topográficas e
históricas, sem se prender às fronteiras geográficas políticas. Essas regiões são chamadas de American Viticultural Areas (AVAs).
De acordo com a última atualização,
feita em junho de 2020, existem 248 AVAs
estabelecidas nos EUA. Só na Califórnia
são 139.
As AVAs são bem diferentes, por exemplo,
das AOCs francesas, pois nos EUA as AVAs
referem-se apenas às áreas geográficas, não estão incluídas as regras que se
referem à produção vitivinícola. A única
regra que tem relação com a produção é:
para um vinho exibir o nome de uma AVA
no rótulo, 85% das uvas usadas devem ter
sido cultivadas dentro dos limites da AVA
mencionada.
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Rotulagem

Nome da marca
INFORMAÇÕES OPCIONAIS NA ROTULAGEM:

Ano da colheita
Produzido em
uma vinícola
Nome da uva
Região de origem

Ano da Colheita das uvas: 85% das uvas utilizadas no
vinho devem ter sido colhidas no ano informado no
rótulo. Caso tenha sido mencionada uma AVA, a
porcentagem sobre para 95%;
Nome da variedade de uva: É comum ver o nome da
uva nos rótulos dos vinhos norte-americanos:
Varietais: Apenas nomes aprovados de variedades
podem ser citados e deve ter 75%, no mínimo, para
poder incluir. Para variedades nativas americanas é exigido apenas 51%, no mínimo, para ter a menção no rótulo;
Blends: Quando mais de uma variedade for mencionada, é preciso conter as porcentagens de cada;
Categoria do Vinho: O produtor pode optar por
mencionar o tipo de vinho, exemplo: Vinho Branco,
Vinho Espumante Rosé, etc.

LUGAR DE ORIGEM
Os vinhos importados devem mencionar:
"Product of" ou "Produced in" para informar o país de origem.
Podem também mencionar o nome de uma área vinícola mais
específica, se permitido pelas autoridades nacionais.
Os vinhos norte-americanos podem escrever "American Wine"
ou citar uma área mais específica, caso a regra de produção
for seguida. A lei exige um mínimo de 75% de uvas cultivadas
na região para o rótulo carregar seu nome. Oregon e
Washington possuem regras mais rigorosas. Oregon exige 100%
e Washington exige 95%, no mínimo.

Nome do Vinhedo: Permitido o uso quando 95% das
uvas de um vinho provêm de uma única vinha.
“Estate Bottled”: Termo usado quando um vinho é
produzido do início ao fim por uma única vinícola.
Orgânico: os vinhos podem indicar o uso de uvas
orgânicas se vierem 100% de vinhedos certificados.
As leis podem mudar de acordo com o estado.
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Rotulagem

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Nome da Marca: Nome da vinícola, da marca,
da linha ou até mesmo um nome criado para o
produto específico;
Nome e Endereço: Nome e localidade onde se
encontra o local onde o vinho foi engarrafado.
Os vinhos importados devem ter o nome e a
localização do importador. Esses dados podem
vir acompanhados por:
Produced by: Se pelo menos 75% do vinho foi
produzido na vinícola;
Vinted by: Se o vinho ficou armazenado na
vinícola;
Bottled by: Informação de onde o vinho foi
engarrafado;
Outra responsabilidade do TTB é a aprovação e
regulamentação dos rótulos. Existem algumas
informações que são obrigatórias e outras que
são proibidas nos rótulos dos vinhos. Segundo
a agência, o rótulo deve ser um guia confiável
para o consumidor.
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Rotulagem

SULFITO

ÁLCOOL

VOLUME

Exceto os vinhos que
contiverem quantidade
menor que 10 ppm (partes
por milhão) de dióxido de enxofre (o que é bem raro) e os
que não forem destinados a
venda fora do estado em que
foi produzido, todos os demais
devem ter escrito no rótulo:
Contains Sulfites
(Contém Sulfitos)

Porcentagem de álcool em
volume ou “Table Wine” ou
“Light Wine” para os vinhos
que contiverem entre 7 e 14%
de álcool. A porcentagem
não precisa ser exata, é permitida uma diferença de 1,5%
de álcool para mais ou para
menos nos vinhos até 14%.
Para os vinhos acima de 14%,
é permitida uma diferença
de, no máximo, 1% para mais
ou para menos.

Referente ao volume de vinho
na garrafa.

Alertas de Saúde: são os
alertas com Avisos do
Governo, que incluem:
Recomendação para as gestantes não ingerirem bebidas
alcoólicas;
Aviso que a capacidade
para dirigir carro e operar
máquinas é prejudicada ao
consumir bebida alcoólica;
Aviso que o álcool pode
causar problemas de saúde.
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2004

História do Vinho nos Estados Unidos

FILME “SIDEWAYS”

1976

JULGAMENTO DE PARIS

1950

REERGUIMENTO E A PARTIR DE 1990 ASCENSÃO

1933

GRANDE DEPRESSÃO

1919

PROIBIÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

1800

1840 NICHOLAS LONGWORTH; 1850 MISSION CALIFORNIA

1775

PRODUÇÃO E PLANTIO DE VINHOS PHILIP MAZZEI; Thomas Jefferson

1500
1000

1520 INICIO DO CULTIVO DAS UVAS VINÍFERAS; 1560 PRIMEIRO VINHO PRODUZIDO.
OS VIKINGS encontraram uvas de espécies diferentes da Vitis vinifera
(usada para fazer os vinhos europeus).
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História do Vinho nos Estados Unidos

OS VIKINGS
Por volta do ano 1000, os Vikings encontraram
uvas de espécies diferentes da Vitis vinifera
(usada para fazer os vinhos europeus);
OS ESPANHÓIS
iniciaram o cultivo das uvas viníferas no
ocidente, foram também os primeiros a elaborar
vinhos nas Américas, provavelmente na década
de 1520, no México. Demorou a chegar
nos EUA, 2 séculos e meio depois.
ACREDITA-SE
que o primeiro vinho produzido na região que
hoje são os Estados Unidos ocorreu na década
de 1560 por huguenotes refugiados no norte da
Flórida ou por colonos espanhóis na Carolina do
Sul.

PRODUÇÃO DE VINHOS
Os vinhos produzidos com variedades
como Scuppernong e outras
nativas não eram comerciais e não
havia mercado na Europa. Houve
algumas tentativas de importar as
viníferas, porém morriam poucos
anos após serem implantadas.
Possivelmente, já eram os sinais
da filoxera e até de outras doenças,
como oídio. As variedades americanas desenvolveram resistência,
enquanto as europeias, não.
PHILIP MAZZEI
Em 1775, o empresário italiano Philip
Mazzei plantou um grande
vinhedo na propriedade do futuro
presidente dos EUA, Thomas Jefferson,
na Virgínia. Mas, também não
obteve sucesso. Anos mais tarde,
em seu segundo mandato, Jefferson
tentou novamente,
com 24 diferentes variedades
viníferas e, mais uma vez, fracassou.
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História do Vinho nos Estados Unidos

POLINIZAÇÃO CRUZADA
Enquanto tentavam, sem êxito, cultivar viníferas, alguns casos
inesperados de polinização cruzada ocorreram entre castas
europeias e americanas dando origem às variedades híbridas.
A primeira comercialmente importante foi a uva tinta Alexander
(descoberta em 1740) que foi estabelecida pelo suíço
Jean-Jacques Dufour e cultivada ao longo do rio Ohio, no sul de
Indiana, em 1802 (Ohio Valley tornou-se o centro da indústria
vinícola norte-americana no século XIX). Outras importantes uvas
híbridas foram: Norton, Isabella e Catawba. Elas prosperaram mais
que as americanas, por carregarem com menos intensidade o
famoso e indesejável aroma “foxado” (um aroma que se aproxima
de selvagem, almiscarado, animal).
NICHOLAS LONGWORTH
O bom andamento dos negócios de Dufour empolgou Nicholas
Longworth. Dentre os investimentos de Longworth o espumante
elaborado com a uva híbrida Catawba foi a primeira história
de sucesso da indústria vinícola dos EUA (na década de 1840),
o qual foi amplamente vendido no mercado interno e foram feitas
algumas exportações para a Europa. Longworth ficou conhecido
como o pai da indústria vinícola americana.

MISSION
Na Califórnia, os vinhedos foram mais
amplamente plantados na década de
1850 e a principal variedade era a vinífera
Mission (dentre os vários sinônimos dessa
uva, talvez Listán Prieto e Criolla Chica são
os mais conhecidos). Algumas outras
híbridas do leste do país também foram
plantadas e outras viníferas, que se
adaptaram muito melhor do que na parte
leste do país.
AGOSTON HARASZTHY
Uma das figuras mais conhecidas na
Califórnia foi o húngaro Agoston Haraszthy.
No decorrer da década de 1860 ele
coletou muitas mudas de videiras na
Europa e vendeu a produtores de
Sonoma. Outros imigrantes também
ajudaram no crescimento da vitivinicultura local, contribuindo com mudas e/ou
expertise no processo de vinificação.
Nessa mesma época, as videiras que
foram transportadas para a Europa
ajudaram a espalhar, dentre algumas
doenças, a filoxera que dizimou vinhedos
europeus. A praga espalhou por vários
países do mundo. Estacas de videira que
chegaram à Califórnia na década de 1870
também foram impactadas.
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História do Vinho nos Estados Unidos

PORTA-ENXERTOS
Após muitas perdas de vinhedos na Califórnia
e no mundo, foi verificada a eficiência do uso de
porta-enxertos.
PROIBIÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
Em 1919, após muitos movimentos a favor, a
proibição das bebidas alcoólicas tornou-se lei.
Era considerado algo intoxicante qualquer
bebida com mais de 0,5% de álcool. Brechas na
lei que permitiam as bebidas para uso religioso,
médico e fermentações caseiras garantiram a
continuação das atividades para algumas
vinícolas. Porém, a maioria foi obrigada a fechar,
instaurando uma verdadeira crise no setor.

GRANDE DEPRESSÃO
Em 1933 a lei foi revogada nos EUA, época
que a Grande Depressão já estava ocorrendo. A indústria do vinho norte-americana
teve que começar, basicamente, do zero.
A crise econômica estava instaurada e os
consumidores estavam muito prejudicados
financeiramente. A maior parte dos vinhos
consumidos eram simples, baratos e feitos de
misturas de uvas que não eram divulgadas.
O consumidor direcionou-se para os vinhos
doces e com alto teor alcoólico, na maior
parte eram vinhos em jarras. A demanda por
vinhos de alta qualidade era muito baixa.
REERGUIMENTO
Nos 50 anos que se sucederam, com muito
trabalho e desenvolvimento, a indústria do
vinho foi se reerguendo e os EUA foram se
tornando um importante país produtor e
consumidor de vinho.
Desde 1990 a indústria e o mercado de
vinho dos EUA seguem uma linha ascendente, com aumento do número de vinícolas,
de litros produzidos e aumento do consumo.
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VINHOS VARIETAIS
Uma forma dos produtores menores se
distinguirem das grandes marcas foi
promover a produção de vinhos com
apenas uma uva, que são conhecidos
como vinhos varietais. Os nomes das
uvas passaram a aparecer nos rótulos.
WHITE ZINFANDEL
É um vinho rosé elaborado por um método conhecido como sangria, no qual parte do vinho que estava em maceração
é retirado e segue para outro recipiente
para ser vinificado como um branco. O
líquido que foi retirado é um vinho rosé. É
possível que White Zinfandel tenha sido o
segundo grande sucesso do vinho norte-americano (o primeiro foi o espumante
elaborado com a casta Catawba). Após
um problema durante a fermentação, a
vinícola Sutter Home produziu um White
Zinfandel com açúcar residual, que foi
um sucesso e se popularizou. Esse estilo
de vinho foi responsável por impulsionar o
consumo e inserir novos consumidores.

Movimentos que impulsionaram a indústria

JULGAMENTO DE PARIS
Um dos maiores impulsos para o vinho
norte-americano ocorreu após o resultado do Julgamento de Paris, em 1976. Em
uma degustação competitiva às cegas,
os vinhos californianos confrontaram os
franceses. O resultado foi favorável aos
californianos que ficaram em primeiro
lugar, tanto nos vinhos tintos quanto
nos vinhos brancos, desbancando importantes vinícolas francesas. Os olhares se
voltaram aos vinhos produzidos na Califórnia e mostrou que os melhores vinhos
não estavam apenas restritos à Europa.
PARADOXO FRANCÊS
Após uma reportagem que abordava o
paradoxo francês, que consistia no fato
dos franceses seguirem uma alimentação
gordurosa e em contrapartida terem
baixa taxa de doença cardíaca, possivelmente ocasionada pelo alto consumo
de vinho tinto que atua como proteção
contra essas doenças, as vendas de vinho tinto aumentaram significativamente.

FILME ENTRE UMAS E OUTRAS (SIDEWAYS)
2004
O filme conta a história de dois amigos
visitando vinícolas na Califórnia. O ponto
de impacto no mercado de vinhos foi
causado pela apologia que um dos
protagonistas do filme deu à uva Pinot
Noir e, ao mesmo tempo fez conotações
negativas à uva Merlot. O resultado foi
um aumento imediato na produção e
consumo de vinhos feitos com a Pinot e
uma queda de demanda de Merlot.
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6 Regiões Gastronômicas dos Estados Unidos
Produção de vinhos por estado
MEIO-OESTE
OESTE

Idaho
Colorado

Ohio 0,7%
Michigan 0,3%
Iowa
Minesota
Wisconsin
Ilinois
Indiana
Missouri

NORDESTE

Nova York 3,7%
Pensilvânia 1,5%
Vermont 0,3%
Maine
Nova Hampshire
Massachussetts
Rhode Island
Connecticut
Nova Jersey
Maryland

Cada uma das seis regiões culinárias dos
Estados Unidos apresenta ingredientes únicos:

seu povo, sua história, sua geografia

e sua forma de se relacionar
com o alimento.

Inspirado pelo mapa deliniado pela

PACÍFICO

Califórnia 84,4%
Washington 5,0%
Oregon 1,4%

SUDESTE

conceituada James Foundation, o

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos

(USDA)
convida

os

apreciadores

da

boa

mesa a uma viagem singular pela

SUDOESTE

cultura gastronômica do país.

Arizona
Novo México
Texas

Kentucky 0,3%
Virginia 0,3%
Carolina do Norte
Carolina do Sul
Tennessee
Luisiana
Mississippi
Alabama
Geórgia
Flórida

Obs.: os estados sem suas porcentagens, somam 2,3% da produção total.

A Califórnia é responsável
por mais de 84% da produção
do país, seguido por
Washington e Nova York

Existem mais de 4000
vinícolas na Califórnia,
seguido por Washington
e Oregon (que possuem
mais de 700 vinícolas cada)

Estima-se que a indústria
do vinho contribua com
mais de US$ 100 bilhões/ano
para a economia
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Região Pacífico: Califórnia

CALIFORNIA

O estado da Califórnia está localizado na
costa oeste do país e estende-se por 1.240
Km desde a fronteira com o México e faz
divisa com o Arizona, Nevada e Oregon.
Possui topografia muito diversa, com
montanhas que percorrem quase toda
a costa do estado que origina uma zona
mais fresca, influenciada pelas águas frias
do Pacífico e uma zona mais interiorana,
quente e seca.
Boa parte do estado não possui condições
favoráveis para a viticultura.
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Região Pacífico: Califórnia

CALIFORNIA

SIERRA NEVADA E O EXTREMO NORTE
• Altitudes muito elevadas
• Terrenos acidentados
• Horas de sol insuficientes para o
amadurecimento das uvas
INTERIOR SUL DO ESTADO
• Clima desértico domina
• Altas temperaturas e seca extrema
• Cultivo inviável
Entre a Sierra Nevada (leste da Califórnia)
e a Cordilheira da Costa (próxima do Pacífico)
está concentrada a maior área produtora
de uvas de qualidade.
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Região Pacífico: Califórnia, Napa Valley

NAPA VALLEY

Sem dúvidas, o Napa Valley é uma das mais icônicas
regiões de produção e possui apreciadores de vinho de
todas as partes do mundo. O Julgamento de Paris
impulsionou a boa reputação dos vinhos do Novo Mundo
em um cenário no qual o Napa era a grande estrela.

Grandes destaques
do Julgamento de Paris
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Região Pacífico: Califórnia, Napa Valley

NAPA VALLEY

Apesar da barreira criada por Mayacamas,
eventualmente o nevoeiro (fog) do oceano
ultrapassa essas montanhas e refresca o interior,
porém ao amanhecer rapidamente esse nevoeiro
desaparece e o sol volta a brilhar sobre os vinhedos.
O clima do Napa Valley é Mediterrâneo, com
verões ensolarados, quentes e com baixa pluviometria, enquanto os invernos são frios e chuvosos.
Essa chuva invernal é importante para reabastecer
o suprimento da água subterrânea. Na temporada
seca, irrigação por gotejamento é realizada com
frequência.
A alta amplitude térmica é um dos fatores de sucesso na produção de uvas de qualidade, que amadurecem de forma lenta e uniforme, com manutenção da acidez.

22

Região Pacífico: Califórnia, Napa Valley
VINHEDOS

VINHEDOS NO NAPA VALLEY
Os vinhedos ocupam cerca de 18.300 hectares,
o que representa cerca de 3,8% do total da
Califórnia. Os vinhos produzidos no Napa Valley
são majoritariamente tintos e a Cabernet
Sauvignon é a principal casta, a qual costuma
representar mais de 40% do total da safra. As uvas
brancas são encontradas com mais frequência na
parte mais fresca do vale, no sul, sendo a
Chardonnay a principal branca.

NAPA VALLEY

90% DA PRODUÇÃO DE UVAS (CEPAS)
NO NAPA VALLEY ENGLOBAM AS VARIEDADES:

Cabernet
Sauvignon
43,7%

Chardonnay
16,9%

Merlot
9,7%

Sauvignon Blanc
9,1%

Pinot Noir
5,7%

Petite Sirah
2,6%

Zinfandel
2,5%
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NAPA VALLEY

O Napa Valley é uma AVA que está inserida
dentro de Napa County, possui aproximadamente
50 Km de comprimento e apenas 5 Km de
largura. É possível encontrar vinhedos no fundo do
vale como também em ambos os lados e outras
16 AVAs menores estão presentes.
A oeste, as montanhas Mayacamas formam a
fronteira com Sonoma County e também servem
como barreiras para impedir a passagem do ar frio
que vem do Pacífico. A leste, as montanhas Vaca
separam o norte do Napa Valley e Central Valley
e também protegem o Napa, neste caso, do ar
quente que surge no Central Valley. Tanto Mayacamas quanto Vaca atingem cerca de 750 metros de
altitude.
Pequenos vales altos estão presentes nas
montanhas de ambos os lados. Ao se dirigir para
o sul, as montanhas diminuem a altitude e o rio
Napa torna-se um estuário das marés ao se unir aos
pântanos e, finalmente, desaguar em San Pablo
Bay (a bacia ao norte da baía de San Francisco).
O vale é rodeado por montanhas e é aberto na
parte sul para a baía que, embora não tenha tão
baixas temperaturas quanto o Pacífico, é também
bastante fria e, por isso, mantém essa parte do vale
mais refrescada.
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NAPA VALLEY
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Napa Valley foi a primeira região da Califórnia a receber o status de AVA e a segunda dos EUA
(Augusta, em Missouri foi a primeira). Napa Valley é uma denominação bastante abrangente e
dentro dela existem outras sub-AVAs.
Nos rótulos, se o nome da sub-AVA aparecer as palavras “Napa Valley” devem constar bem
próximo, tamanha a importância de Napa Valley.
A SEGUIR APRESENTAMOS AS 9 PRINCIPAIS SUB-AVAS DE NAPA VALLEY:

NAPA VALLEY

SUB-AVAS
CALISTOGA

ST. HELENA

RUTHERFORD

OAKVILLE

CLIMA
Quente, pico no verão:
acima de 38ºC

Quente, colinas protegem e
há pouco nevoeiro e vento.
Pico no verão: 35 a 37ºC

Moderadamente quente,
tem certa influência do
nevoeiro matinal.
A área ocidental é mais fria
Pico no verão: 34 a 35,5ºC
Moderadamente quente.
Sofre influência de névoa
noturna e matinal.
Pico no verão: 34 a 35,5ºC

ALTITUDE
92 a 370
m

46 a 145
m

47 a 152
m

40 a 305
m

CHUVA
965 a 1500
mm/ano

950 a 1010
mm/ano

950
mm/ano

875
mm/ano

SOLO
Quase todo de origem
vulcânica

Sul e oeste: sedimentar, com
presença de argila e cascalho,
baixa fertilidade e retenção
moderada de água
Norte e leste: maior parte vulcânico, profundos e férteis

Parte ocidental: sedimentar,
arenoso com presença de
cascalho e aluvial. Possui boa
retenção de água e moderada
fertilidade
Parte oriental: mais vulcânico,
profundidade média e mais fértil
Lado ocidental: solo aluvial,
sedimentar, com presença
de barro e cascalho
Lado oriental: mais vulcânico

UVAS PRINCIPAIS
Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Syrah e Petite
Sirah
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot: os
vinhos mostram sabores profundos, maduros,
taninos firmes e acidez média a alta. Groselha e
frutas negras dominam.
Syrah: carnudo e apresenta sutil nota terrosa.
Zinfandel: boa estrutura e nota de amora preta.
Sauvignon Blanc: maracujá e limão são as notas
que dominam, crocante e com boa acidez.
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc,
Zinfandel: alta intensidade de notas de cereja
e minerais. Os vinhos são encorpados, maduros,
com taninos firmes e notas de groselha.
Sauvignon Blanc também é cultivada.
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot:
groselha madura, menta, textura rica e bem
estruturado.
Sauvignon Blanc é carnudo.
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NAPA VALLEY

SUB-AVAS

YOUNTVILLE

CLIMA
Moderado, com fria influência marinha e neblina que
contribui para manhãs
frescas no verão e as fortes
brisas de San Pablo Bay
mantêm as tardes frescas.
Pico no verão: 33ºC
Amplitude térmica: aproximadamente 13ºC

ALTITUDE

6 a 61
m

STAGS LEAP
DISTRICT

Moderadamente quente,
com ventos marinhos na parte
da tarde que refrescam a
20 a 123
região.
m
Pico no verão: 37,7ºC, mas
normalmente fica entre 34 e
36ºC.

OAK KNOLL
DISTRICT

Moderado a frio. A brisa
marítima e o nevoeiro
podem permanecer até o
final da manhã. A brisa no fim
da tarde também ocorre com
frequência.
Pico no verão: 33ºC, à noite
pode cair para cerca de
10ºC.

COOMBSVILLE

Temperado moderado pela
proximidade de San Francisco
Bay e influências das brisas
marítimas.

LOS CARNEROS

Frio, com influência predominante do ar marinho de San
Pablo Bay.
214
Pico no verão: raramente
m
excede 27ºC.
Amplitude térmica mais baixa.

CHUVA

800
mm/ano

SOLO

Principalmente barro e silte,
de origem sedimentar e
cascalhos aluviais rochosos
Moderadamente fértil

UVAS PRINCIPAIS

Cabernet Sauvignon e Merlot: aromas maduros,
notas de violeta e taninos firmes.

Cabernet Sauvignon e Merlot: texturas
aveludadas, sabores perfumados de cereja e
outras frutas vermelhas, com taninos macios.

750
mm/ano

Solo vulcânico (com cascalho
e barro) no fundo do vale,
encostas rochosas e baixa
à média fertilidade.

244
m

900
mm/ano

Parte noroeste: solo de origem
vulcânica, com consistência
pedregosa ou de cascalho
Partes sul e leste: transitam
do cascalho para barro argiloso

Merlot e Cabernet Sauvignon: estilo elegante,
com notas de cassis, tabaco e especiarias
(lembra um estilo Bordeaux).

30 a 150m
(maioria);
alguns
encontram-se
a 300m

620
mm/ano

Rocha vulcânica predominantemente intemperizada e depósitos
aluviais oriundos das montanhas
Vaca.

Encostas: Cabernet Sauvignon
e Merlot.
Partes mais baixas e frias: Syrah, Pinot Noir e
Chardonnay.

Mais baixa de
Napa Valley
457 a 610
mm/ano

Argila domina.
Raiz aprofunda pouco devido ao
Chardonnay, Merlot e Pinot Noir
subsolo duro de argila, o rendimento é restrito.

Sauvignon Blanc: maduro, redondo, sabores
cítricos e de maçã.

Chardonnay: maçã, notas minerais e frutas
tropicais, com acidez elegante.
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LOCALIZAÇÃO

SONOMA

Sonoma County fica entre o Napa e o Oceano Pacífico. Possui o
dobro do tamanho do Napa e 3x a sua população. Na fronteira
com o Napa, estão as montanhas Mayacamas e ao se aproximar
de San Pablo Bay, a área fica menos acidentada.
Diferentemente do Napa, Sonoma tem menos holofotes voltados
para ela, porém possui maior diversidade de uvas e estilos.
As regiões vinícolas foram formadas a partir de vales e planícies de
inundação criados pelos vários rios e riachos ali presentes. O mais
importante é Russian River, que flui do norte em direção ao sul e no
meio de Sonoma County é desviado para oeste em direção ao
oceano. Os riachos Dry, Green Valley e Santa Rosa se juntam ao
Russian River. Já o riacho Sonoma atravessa Sonoma Valley e flui
para dentro da baía.
O frio do Pacífico é o principal fator que determina o clima da
região. Nos vales mais interioranos e nas áreas mais afastadas do
oceano, as temperaturas do dia sobem no verão. Em quase todas
as tardes da temporada de crescimento o ar marinho e a neblina
da costa são atraídos para o interior e as condições frias prevalecem até que o sol matinal dissipe-os. Sonoma possui diversidade
climática que se resume em: frio no sul e oeste; e moderadamente
quente e quente no nordeste.

28

Região Pacífico: Califórnia, Sonoma
VINHEDOS

VINHEDOS DE SONOMA
Sonoma County possui, aproximadamente, 24.000
ha de vinhedos, cerca de 1/3 a mais que o Napa.
Aqui tem um fator curioso: na maior parte da Califórnia a produção das uvas tintas é bem superior
às brancas, porém em Sonoma a proporção é mais
aproximada, 58% do cultivo é de tintas, enquanto
as brancas representam 42%. Chardonnay e Pinot
Noir são as principais.

SONOMA

6 VARIEDADES QUE REPRESENTAM 90%
DA PRODUÇÃO DE UVAS:

Chardonnay
33,1%

Pinot Noir
18.8%

Cabernet
Sauvignon
18,4%

Sauvignon Blanc 7,1%

Zinfandel
6,8%

Merlot
6,1%

Syrah,
Petite Sirah,
Malbec,
Pinot Gris,
Cabernet Franc, Petit
Verdot e
Sangiovese
são algumas outras
castas que também
têm alguma
representatividade
em Sonoma.
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SONOMA

AS AVAS DE SONOMA
Em Sonoma existem 18 AVAs e não existe uma AVA genérica
como em Napa que abrange a maior parte da área. Nos vinhos
rotulados com os nomes das AVAs inseridas em Sonoma County
devem constar o nome desse condado também.
1. Rockpile AVA
2. Fort Ross-Seaview AVA
3. Sonoma Coast AVA
4. Sonoma Valley AVA
5. Carneros AVA
6. Sonoma Mountain AVA
7. Moon Mountain AVA
8. Bennet Valley AVA
9. Fountaingrove AVA
10. Russian River Valley AVA
11. Green Valley AVA
12. Chalk Hill AVA
13. Knights Valley AVA
14. Alexander Valley AVA
15. Dry Creek Valley AVA
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SONOMA
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SONOMA

AVAS

LOCALIZAÇÃO

ÁREA DE
VINHEDOS

Nº DE
VINÍCOLAS

CLIMA

UVAS PRINCIPAIS

SONOMA
COAST

Estende-se de Mendocino (ao norte)
até San Pablo Bay (ao sul).

2.000 ha

7

Frio.

ALEXANDER
VALLEY

Está no coração de Geyserville,
segue o Russian River, de Healdsburg
até Mendocino (de sul a norte).

6.000 ha

43

Invernos úmidos e frios. Verões
moderados a quentes e muito
secos.

Cabernet Sauvignon

DRY CREEK
VALLEY

Está ao norte de San Francisco,
aproximadamente 112 Km e 32 Km
a leste do Oceano Pacífico.

3.200 ha

63

Dias quentes e noites frias.

Zinfandel e Cabernet Sauvignon

RUSSIAN RIVER
VALLEY

Está localizada no centro de
Sonoma, onde passa o Russian River.
As AVAs Green Valley e Chalk Hill
estão dentro de Russian River Valley.

SONOMA
VALLEY

Está situada mais ao sul de Sonoma
County, onde está a cidade de
Sonoma.
A região é delimitada pelas
Montanhas Mayacamas a leste e
pelas Montanhas Sonoma a oeste.

LOS CARNEROS

É uma região que invade a parte sul
de Sonoma Valley. Uma parte de Los
Carneros está em Sonoma County e
outra parte está em Napa.
A parte que está em Sonoma é um
pouco maior, mas o lado de Napa
tem mais vinhedos e vinícolas.

Chardonnay e Pinot Noir

94

O clima é definido pela entrada
constante do nevoeiro frio do Pacífico, baixando substancialmente a
temperatura.

Chardonnay e Pinot Noir

2.200 ha

+100

É uma região mais quente, pois é
protegida das névoas frias e úmidas
do Pacífico pelas Montanhas
Sonoma.

Cabernet Sauvignon e
Chardonnay

2.600 ha

22

Frio, está próximo das águas frias de
San Pablo Bay.

Chardonnay e Pinot Noir

5.600 ha
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NORTH COAST

NORTH COAST
A maior AVA no norte da Califórnia é chamada North Coast AVA, uma área extensa cujos
vinhos podem ter uvas cultivadas em 6 condados ao norte de San Francisco Bay: Napa,
Sonoma, Mendocino, Lake, Solano e Marin.
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NORTH COAST

MENDOCINO COUNTY
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Costeira;
Norte de Sonoma County;
Possui 2x o tamanho de Sonoma;
Abriga cerca de 1/6 do número de
pessoas comparado a Sonoma;
Famosa pelas florestas de sequóias;
Líder mundial em uvas certificadas
organicamente. São mais de 6.800 ha, dos
quais 25% são de uvas orgânicas certificadas;
Agricultura Biodinâmica também é
representativa;
Possui 13 AVAs;
Produz mais vinho tinto do que branco;
Chardonnay é a principal uva;
Cabernet Sauvignon é a 2ª uva mais
importante;
Outras uvas relevantes: Pinot Noir,
Zinfandel, Merlot, Sauvignon Blanc,
Petite Sirah e Syrah;

LAKE COUNTY

SOLANO COUNTY

• Norte de Napa County;
• Sudeste de Mendocino;
• Não recebe tanta influência do Pacífico (está, no mínimo, a 48 Km do
oceano);
• Presença de um grande lago: Clear Lake, atua como moderador da
• temperatura, atenuando o calor;
• Altitude elevada também atua como moderador, com queda da
• temperatura à noite;
• Os vinhedos ocupam, aproximadamente, quase 4.000 hectares e quase
toda essa área está a alguns quilômetros de Clear Lake;
• Uvas Principais: Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon. Além dessas, que
representam cerca de 1/3 de toda a produção, a Petite Sirah,
• Chardonnay, Zinfandel, Merlot e Syrah também são importantes;
• A principal AVA é Clear Lake, que circunda o lago, e a maior parte das
vinhas estão inseridas dentro de uma sub-AVA. O lago está a 405 m de
altitude e as videiras das AVAs estão a partir desta altura. As AVAs que se
destacam estão ao sul de Clear Lake e são elas: Big Valley District, Kelsey
Bench e Red Hills Lake County.

• Leste de Napa;
• Os vinhedos ocupam, aproximadamente,
apenas 1.550 hectares;
• Uvas Principais: Chardonnay e Pinot Noir;
• O sudoeste do condado é o local ideal
para as videiras, devido ao arrefecimento
causado por San Pablo Bay e sua extensão Suisun Bay, que atenuam o calor
excessivo de Central Valley.
São 3 AVAs:
• Wild Horse Valley
(que possui uma parte em Napa County);
• Green Valley;
• Suisun Valley.

MENDOCINO COUNTY: Uma importante AVA deste condado é Anderson Valley, que abrange o vale e as encostas circundantes. Possui uma longa extensão: são 27 Km de
comprimento e 5 a 8 Km de largura. O clima é bastante frio devido à brisa marítima que penetra na barreira costeira, na abertura do rio Navarro. Devido a isso, muitos produtores
de espumantes foram atraídos para essa área, onde a principal uva é a Pinot Noir, tanto para vinhos tranquilos quanto para espumantes.
Algumas outras AVAs presentes em Mendocino são: Yorkville Highlands, Mendocino Ridge, Mendocino, entre outras.

34

Região Pacífico: Califórnia, regiões ao Centro

CENTRAL COAST

Central Coast é uma regiao macro e Central Coast
AVA é uma regiao dentro de Central Coast:
• Fica ao sul de Napa e Sonoma;
• Estende-se até a margem norte da metrópole
de Los Angeles.

CENTRAL COAST AVA
• Engloba toda a região de Central Coast, são 27.500 Km2,
que se estende de São Francisco a Santa Bárbara, em um
caminho de 445 Km;
• Maior AVA da Califórnia;
• Contém todos ou parte dos 10 condados;
• Mais de 40 AVAs;
• 43.000 ha de vinhas;
• Produz cerca de 13% do volume da Califórnia;
• Produz mais vinho tinto;
• Chardonnay é a principal uva (mesmo
a maior parte da produção sendo de vinho tinto);
• Cabernet Sauvignon é a principal uva tinta;
• Outras uvas de destaque:
• Tintas: Pinot Noir, Merlot, Syrah, Petite Sirah e Zinfandel;
• Brancas: Sauvignon Blanc, Pinot Gris e Riesling.
• Clima muito variado;
• É uma referência geográfica, mas os rótulos dos vinhos são
pouco informativos;
• As vinícolas começaram a se destacar a partir de 1960-1970.
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CENTRAL COAST

SAN FRANCISCO BAY AREA
San Francisco AVA - Nessa AVA
estão incluídos os condados de San
Francisco, San Mateo, Santa Clara,
Alameda e Contra Costa que fazem
fronteira com a baía. Parte dos condados de Solano, Santa Cruz e San
Benito também estão em San Francisco AVA. Os condados principais
possuem, aproximadamente, 2.600
ha de vinhedos.
Livermore Valley AVA - Mais conhecida AVA dessa região. O vale de
Livermore é como se fosse uma tijela,
com altitude de 150 metros, rodeada
de morros altos que protegem contra
a névoa da baía e das altas temperaturas do Central Valley.
Outras AVAs presentes em San Francisco Bay Area são: Lamorinda,
Santa Clara,
San Ysidro District e Pacheco Pass.

SANTA CRUZ MOUNTAINS

MONTEREY COUNTY

• Uma das 1as AVAs aprovada (1981);
• 1a AVA a exigir altitude para as
vinhas (para evitar o nevoeiro
marítimo);
• Aproximadamente 600 ha de
vinhedos;
• Uvas Principais: Chardonnay,
Cabernet Sauvignon e Pinot Noir.

Monterey é uma conhecida região produtora de vinho, porém as vinhas não estão ao
redor da cidade de Monterey e nem ao longo de Monterey Bay. Essas regiões não possuem horas de sol e calor suficientes para uma viticultura de qualidade, pois recebem os
ventos e neblina vindos do oceano. A maior parte das vinhas está no vale do rio Salinas,
mais precisamente na parte mais quente e ensolarada do sul do vale. No extremo sul, o
clima quente e seco é excelente para a produção de Cabernet Sauvignon e Syrah.
•
•
•
•
•

Aproximadamente 18.400 ha de vinhedos;
Cerca 90% estão em Monterey AVA;
Chardonnay é a principal uva;
Pinot Noir é a principal uva tinta;
Outras uvas importantes: Cabernet Sauvignon, Merlot, Gewürztraminer,
Riesling, Pinot Gris e Syrah;
• 5 sub-AVAs (cada uma possui entre 2.000 a 3.000 ha de vinhedos, exceto Hames
Valley que é bem menor e possui, aproximadamente, metade dessa área):
• Santa Lucia Highlands (mais ao norte);
• Arroyo Seco;
• San Bernabe;
• San Lucas;
• Hames Valley (mais ao sul, perto de San Luis Obispo County, é a AVA mais quente
do condado, onde as variedades do Rhône dominam).
Outras AVAs de Monterey County: San Antonio Valley, Carmel Valley e Chalone

Região Pacífico: Califórnia, regiões ao Centro
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CENTRAL COAST

SAN LUIS OBISPO COUNTY
Após Monterey tem o condado de
San Luis Obispo, onde as montanhas
mais altas da Cordilheira da Costa
começam a se separar da costa
sobrando espaço para cidades e
vilas na parte montanhosa, entre as
montanhas e o mar.
• Está mais ao sul do estado;
• Possui boa exposição ao sol da
tarde;
• Clima propício para uvas de
clima frio.

AVAs DE SAN LUIS OBISPO COUNTY
PASO ROBLES AVA foi criada para abranger as vinhas de San Luis Obispo, tornando-se a maior AVA de um único condado
da Califórnia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Possui 67 Km de leste a oeste e 48 Km de norte a sul;
Engloba a maior área de vinhedos de San Luis Obispo County (12.000 ha de 13.500 ha);
Possui 11 sub-AVAs;
Altitudes variam de 210 a 610 m;
Os vinhos tintos dominam. Quase 40% da produção é de Cabernet Sauvignon;
Outras uvas tintas importantes: Merlot, Syrah, Zinfandel, Cabernet Franc, Petit Verdot, Sangiovese, Aglianico, Grenache,
Malbec e Mourvèdre;
Uvas brancas representam apenas 12%. Principais: Chardonnay e Sauvignon Blanc.

EDNA VALLEY AVA Está mais ao sul de San Luis Obispo County. É uma das regiões mais frias da Califórnia, apesar de que a geada não
é um problema devido à proximidade com o oceano (está distante apenas 8 Km do Pacífico). O clima frio associado aos solos
calcários e vulcânicos criam vinhos intensos, concentrados e com alta acidez.
Uvas Principais: Chardonnay e Pinot Noir. Vinhos brancos aromáticos também são facilmente encontrados.
ARROYO GRANDE AVA A sudeste de Edna Valley está Arroyo Grande, cujo extremo oeste da região é tão frio quanto Edna Valley e,
por isso, possibilita bom desenvolvimento de Chardonnay, Pinot Noir e Riesling. Do outro lado da região, é possível encontrar
altitudes mais elevadas, onde os vinhedos ficam livres dos nevoeiros, o que permite o cultivo de variedades de clima mais quente. Arroyo Grande é conhecida como uma das áreas vitícolas mais temperadas do mundo (resultando em estação de crescimento longa).
CURIOSIDADE: Em todos os rótulos de vinhos das sub-AVAs, é obrigatório incluir “Paso Robles”.

Região Pacífico: Califórnia, regiões ao Centro
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CENTRAL COAST

SANTA BARBARA COUNTY
Santa Barbara County possui uma
topografia diferente do resto de
Central Coast. Acima de Santa
Barbara County a cordilheira atua
fortemente na proteção contra as
brisas frias do Pacífico. Já aqui o
bloqueio é menor, devido à presença de colinas mais baixas que
deixam os vinhedos mais expostos
às brisas marítimas frias.

AVAs DE SANTA BARBARA COUNTY

Chardonnay e Pinot Noir dominam as áreas de vinhedos e a região é propícia para a produção
de vinhos estilo Borgonha.

STA. RITA HILLS AVA
Dentre as sub-AVAs, essa é a mais próxima da foz do rio Santa Ynez, por isso é a que mais recebe nevoeiro e brisas frias. O forte da região
é a produção de Pinot Noirs muito elegantes.
CURIOSIDADE: A AVA foi registrada como Santa Rita Hills, porém após uma contestação de uma vinícola chilena, o nome teve que ser
mudado e ficou Sta. Rita Hills, apesar de que a pronúncia continua a mesma.

•
•
•
•

6.400 ha de vinhedos;
Chardonnay: 45%;
Pinot Noir: 20%;
Outras uvas: Syrah, Sauvignon
Blanc, Grenache, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Pinot Gris e
Viognier.

SANTA MARIA VALLEY AVA
O rio Santa Maria delimita a fronteira entre San Luis Obispo e Santa Barbara Counties. Santa Maria Valley AVA extrapola a fronteira e
alguns hectares ficam localizados em San Luis Obispo County. A AVA é bastante fria, mesmo estando a 25-40 Km para o interior recebe
as frias brisas marítimas.
SANTA YNEZ VALLEY AVA
Área grande que possui outras 4 sub-AVAs para diferenciar os mesoclimas do vale. Chardonnay domina a parte mais fria do vale, o lado
oeste. As variedades típicas no Rhône são mais cultivadas na parte leste.

AS OUTRAS AVAs SÃO:
• Ballard Canyon: está atrás de uma acentuada cordilheira norte-sul, onde fica um pouco protegida das brisas marítimas. Os produtores se concentram no cultivo de Syrah;
• Los Olivos: Bastante plano, com suaves inclinações. O clima é mediterrâneo com invernos frios e úmidos e verões quentes e secos. As
variedades mais cultivadas são as de Bordeaux, do Rhône, além de Chardonnay e Pinot Noir;
• Happy Canyon: Possui as condições mais quentes de Santa Barbara County. As variedades mais cultivadas são as de Bordeaux e as
do Rhône.
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Região Pacífico: Califórnia, regiões ao Centro

CENTRAL VALLEY

CENTRAL VALLEY
• Aproximadamente, 640 Km de comprimento e 100 Km de largura;
• Cercado por altas montanhas:
• Sierra Nevada (leste)
• Coast Range (oeste)
• Klamath e Cascade (norte)
• Transverse Ranges (sul)
• As montanhas protegem do frio, então o vale é muito quente;
• As nuvens e neblinas raramente são vistas;
• Temperaturas são altas no verão durante o dia (cerca de 36ºC);
à noite fica em torno de 19ºC;
• Possui 2 rios: Sacramento (norte) e San Joaquin (sul);
• As vinhas ocupam mais de 93.000 ha;
• Chardonnay e Zinfandel são as principais uvas;
• Outras uvas: Cabernet Sauvignon, Colombard, Rubired, Pinot Gris,
Merlot, Moscato de Alexandria, Pinot Noir, Petite Sirah e Syrah;
• Maior produtor de uva dos EUA:
• Produz 90% das uvas de mesa;
• Produz praticamente toda a uva passa;
• Responsável por 72% de todo o mosto dos vinhos californianos.

Os rios recolhem o escoamento das montanhas, fluem para o meio do
vale onde se encontram e a água é drenada através de uma área
úmida até San Pablo Bay e para o Oceano Pacífico. Ao longo dos
anos depositando solo aluvial em todo o vale, os rios criaram uma
planície de inundação extremamente fértil que, associada às
excelentes condições climáticas, tornaram o Central Valley uma das
regiões agrícolas mais produtivas do mundo!
As uvas amadurecem bem, porém de forma muito rápida fazendo
com que aromas muito complexos não se desenvolvam e parte da
acidez também seja perdida. Por isso, a maior parte da produção
é destinada para vinhos baratos de garrafão, vinhos a granel para
blends ou destilação. Por outro lado, alguns pontos do vale não são
tão quentes (onde os rios abrem uma brecha nas Coast Ranges em
direção a San Pablo Bay) e com o manejo adequado do vinhedo,as
uvas que se adaptam melhor ao clima com mais altas temperaturas
na temporada de crescimento podem se desenvolver bem e originar
vinhos de qualidade.
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Região Pacífico: Califórnia, regiões ao Centro
American Viticultural Area (AVA)

CENTRAL VALLEY

AVAs MENOS CONHECIDAS
DO CENTRAL VALLEY

LODI AVA
• Mais de 65 Km de comprimento;
• 45 Km de largura;
• Aproximadamente 30.000 ha de
vinhedos.
Uvas Principais:
• Produz cerca de 20% de todas
as uvas destinadas para vinho
na Califórnia;
• Zinfandel tem mais área plantada
(baixos rendimentos devido
à grande quantidade de vinhas
velhas);
• Volume de Cabernet Sauvignon
é maior;
• Chardonnay é a branca principal.
CURIOSIDADE
Foi uma das primeiras regiões do
mundo a desenvolver padrões de
sustentabilidade na viticultura (2005).

ALGUMAS SUB-AVAs DE LODI AVA

A oeste de Lodi AVA, tem uma outra
AVA chamada Clarksburg, dentro desta tem uma sub-AVA conhecida como
Merritt Island.

Sloughhouse AVA
Possui as temperaturas mais altas
entre as sub-AVAs.

1

Mokelumne River AVA
Dentro desta AVA está inserida a cidade
de Lodi. É aqui que se encontra a maior
área de Zinfandel.
Jahant AVA
É uma das sub-AVAs mais frias, onde tem
uma área significativa de uvas brancas.

7

2
3
4

São 7 sub-AVAs em Lodi AVA, aprovadas em 2006:
1. Sloughhouse AVA
2. Alta Mesa AVA
3. Cosumnes River AVA
4. Jahant AVA
5. Mokelumne River AVA
6. Clements Hills AVA
7. Borden Ranch AVA

Outras AVAs:
• River Junction AVA
• Tracy Hills AVA
• Salado Creek AVA
• Diablo Grande AVA
• Madera AVA
• Squaw Valley-Miramonte AVA

5

6

Região Pacífico: Califórnia, Sierra Foothills

40

American Viticultural Area (AVA)

SIERRA FOOTHILLS

SIERRA FOOTHILLS
• Possui, aproximadamente, 2.900
ha de vinhedos;
• Produz cerca de 0,5% da
Califórnia;
• Dias quentes no verão;
• Alta amplitude térmica;
• Curta estação de crescimento
entre as geadas;
• Vinho tinto representa 88% da
produção;
• Zinfandel é a principal uva;
• Outras uvas: Cabernet Sauvignon,
Syrah, Barbera e Petite Sirah.

AS AVAs DE SIERRA FOOTHILLS
• Sierra Foothills: AVA longa que se estende de norte a sul da região,
ao longo da porção oeste da Sierra Nevada.
Em seu interior possui outras 5 AVAs: California Shenandoah Valley,
El Dorado, Fair Play, Fiddletown e North Yuba;

1. Sierra Foothills
2. North Yuba
3. El Dorado
4. Fair Play
5. Fiddletown
6. California Shenandoah Valley

2

• El Dorado: AVA com terroir acidentado e montanhoso.
A Zinfandel se dá muito bem, além de Syrah, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Barbera, Riesling e Sauvignon Blanc;
• Fair Play: AVA localizada no topo da colina de Sierra Foothills.
O solo é fértil comparado a outros da região, o clima frio e ventoso
equilibra para evitar produções exageradas;

1

3
4

6

5

• Fiddletown: Os vinhedos ficam em altas altitudes;
• California Shenandoah Valley: Nesta AVA ficam as vinícolas mais antigas
de Sierra Foothills. Existem também algumas vinhas muito antigas de Zinfandel;
• North Yuba: AVA muito pequena, apenas 50 Km,
conhecida por seus solos argilosos ricos em minerais.
Os dias são quentes e as noites são frias.

1
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Região Pacífico: Califórnia, regiões ao Sul
American Viticultural Area (AVA)

SOUTHERN CA

SOUTHERN CALIFORNIA
O sul da Califórnia foi o centro da indústria vitivinícola por
um bom tempo, até que os vinhedos foram atingidos por
uma doença até então desconhecida, a doença de
Pierce. Essa doença dizimou os vinhedos e muitas das
terras foram convertidas em laranjais e algumas outras
áreas viraram parte da região metropolitana de
Los Angeles.
•
•
•
•

Pequena área de produção
Clima propício para vitivinicultura
¾ da produção é de vinho tinto
Cabernet Sauvignon é a
principal uva
• Outras uvas: Zinfandel, Merlot,
Chardonnay e Sangiovese

AVAs DE SOUTHERN CALIFORNIA:
• Temecula Valley AVA: Produz o maior volume do sul da Califórnia.
A altitude em torno de 460 m ajuda a manter as noites refrescadas,
mesmo com os dias quentes do verão. Temecula Valley é uma sub-AVA de South Coast AVA.
• Ramona Valley AVA e San Pasqual Valley AVA também são sub-AVAs de South Coast.

Outras AVAs que não estão dentro de South Coast AVA:
•
•
•
•
•

Malibu Coast AVA (possui 2 sub-AVAs: Malibu–Newton Canyon AVA e Saddle Rock–Malibu AVA),
Leona Valley AVA,
Sierra Pelona Valley AVA,
Antelope Valley of the California High Desert AVA
Cucamonga Valley AVA
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Região Pacífico: Washington
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WASHINGTON

Washington é dividido em 2 partes, o lado leste
e oeste da Cascade Range.
O lado oeste fica livre para receber a influência
das brisas frias do Oceano Pacífico. Os ventos
que sopram e chegam através do mar
carregam neblina e chuviscos, deixando as
temperaturas baixas nesta parte do estado.
Quando o ar úmido atinge Olympic Mountains
e Cascade Range ele sobe e resulta em
chuva e neve. As montanhas do oeste são
alguns dos pontos com maior índice
pluviométrico dos Estados Unidos, situação
que não é adequada à viticultura (menos de
1% da área de vinhedos de Washington está
aqui). A viticultura é concentrada no leste do
estado.

Mais de 1.600 metros de altura e picos com mais de 2.750 metros

O clima do leste possui pouca influência do Pacífico, então o clima é
continental, seco; o verão varia de moderadamente quente a quente, e
o inverno é bastante frio (com baixa precipitação e baixa umidade). Os
vários rios atuam ativamente no fornecimento de água para a irrigação,
que é extremamente necessária. A maior área de vinhedos fica, então,
no leste e mais precisamente no quadrante sudeste, em um lugar
conhecido como Columbia Basin (Bacia Columbia).
CHUVA: OESTE 889 - 965 mm LESTE 152 - 203 mm
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Região Pacífico: Washington

WASHINGTON
2º ESTADO MAIS IMPORTANTE NA PRODUÇÃO
DE VINHO NORTE-AMERICANO
Mais de 1.000 vinícolas
14 AVAs
59% vinho tinto
41% vinho branco
Possui, aproximadamente, 24.281 ha
de vinhedos

AS AVAs DE WASHINGTON
• 14 AVAs;
• 3 AVAs são compartilhadas com Oregon (Columbia Gorge AVA,
Columbia Valley AVA e Walla Walla AVA);
• 1 AVA é compartilhada com Idaho (Lewis-Clark Valley AVA);
• 1 AVA fica a oeste de Cascade Range (Puget Sound AVA);
• 1 AVA fica entre o lado oeste e leste (Columbia Gorge AVA).
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Região Pacífico: Washington
American Viticultural Area (AVA)

WASHINGTON

WALLA WALLA VALLEY
É uma das AVAs mais
conhecidas de Washington.
• Localização: uma parte
de Walla Walla está em
Oregon;
• Clima: área fria e úmida;
• Chuva: média de 380 mm/
ano (oeste) e 500 mm/ano
(leste). É um dos poucos
lugares que não precisa de
irrigação;
• Solo: principalmente loess
arenoso bem drenado;
• Uvas principais: Cabernet
Sauvignon, Syrah, Merlot,
Cabernet Franc e Malbec;
• Área de vinhedos: possui
cerca de quase 1.200 ha.

COLUMBIA VALLEY

YAKIMA VALLEY

• Localização: 99 de cada
100 vinhas de Washington
estão aqui. Parte da AVA
está em Oregon.
Possui 9 sub-AVAs;
• Clima: continental árido e
semiárido;
• Chuva: média de 150 a
200 mm/ano. Irrigação é
necessária;
• Solo: Loess (depósito de
silte e areia);
• Uvas principais: Riesling,
Merlot, Chardonnay, Syrah
e Cabernet Sauvignon;
• Área de vinhedos: 2ª
maior AVA dos EUA.
Cobre aproximadamente
44.500 Km2.

AVA conhecida como o local onde começou a elaboração de vinho em Washington.
Walter Clore - viticultor na Universidade Estadual de Washington (1937-1976), ajudou a introduzir a viticultura
no leste do estado. Primeira AVA de Washington.
Está escondida atrás de uma grande cordilheira que protege a região do calor mais intenso do verão.
•
•
•
•
•

Clima: continental árido. Uma das partes mais frias do leste de Washington;
Chuva: média de 200 mm/ano;
Solo: principalmente silte e barro;
Uvas principais: Chardonnay, Riesling e Merlot. Outras uvas: Cabernet Sauvignon e Syrah;
Área de vinhedos: possui cerca de 7.400 ha (incluindo as sub-AVAs).

3 Sub-AVAs:
RATTLESNAKE HILLS
• Uvas principais: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Syrah, Chardonnay e Riesling;
• Área de vinhedos: possui cerca de 730 ha.
SNIPES MOUNTAIN
• Uvas principais: Chardonnay e Cabernet Sauvignon;
• Área de vinhedos: possui cerca de 330 ha.
RED MOUNTAIN
• Clima: uma das áreas mais quentes de Washington. Apresenta média de 32ºC na temporada de
crescimento. Rio Yakima ajuda a moderar a temperatura;
• Uvas principais: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Sangiovese, Malbec e Petit Verdot;
• Área de vinhedos: Possui cerca de 800 ha (quase exclusivamente uvas tintas). Uma das menores AVAs
em área, porém possui grande reputação.

45

Região Pacífico: Washington
American Viticultural Area (AVA)

WASHINGTON

COLUMBIA GORGE

HORSE HEAVEN HILLS

ANCIENT LAKES

WAHLUKE SLOPE

• Localização: uma parte da AVA está em Oregon;
• Clima: oeste, clima mais marítimo, ideal para uvas
que se adaptam melhor ao frio. Leste, clima mais
continental, ideal para uvas que gostam de calor;
• Chuva: oeste, média de 900 mm/ano. Leste, média
de 100 mm/ano;
• Uvas principais: Pinot Noir, Gewürztraminer,
Chardonnay, Pinot Gris e Riesling. É uma das únicas
regiões em Washington que a produção de uva
branca supera a de tinta (outros locais onde se destacam as brancas: Yakima Valley e Ancient Lakes);
• Área de vinhedos: possui cerca de 2.700 ha em
Washington e 5.000 ha em Oregon.

• Clima: é bastante quente. Rios e
ventos moderam a temperatura;
• Chuva: média de 228 mm/ano;
• Solo: areia soprada pelo vento, loess,
sedimentos das inundações de
Missoula e basalto;
• Uvas principais: Cabernet Sauvignon,
Merlot e Riesling. Produz mais uvas
tintas;
• Área de vinhedos: possui cerca de
5.300 ha. É uma das AVAs mais produtivas de Washington.

• Clima: frio comparado às regiões
mais ao sul;
• Chuva: média de 150 mm/ano
Irrigação é necessária;
• Solo: predomina areia e silte;
• Uvas principais: Riesling domina;
• Área de vinhedos: poucos hectares
plantados (cerca de 650 ha).

• Localização: a localização
implica em muita retenção de sol
e calor;
• Clima: é uma das AVAs mais
quentes e secas de Washington;
• Solo: aluvial;
• Uvas principais: Cabernet
Sauvignon e Merlot. Outras
variedades: Syrah, Riesling,
Chardonnay e Chenin Blanc;
• Área de vinhedos: possui,
aproximadamente, 3.500 ha.
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Região Pacífico: Washington
American Viticultural Area (AVA)

WASHINGTON

LAKE CHELAN

PUGET SOUND

LEWIS-CLARK VALLEY

• Localização: margeia o lago de
mesmo nome;
• Clima: o lago é moderador de
temperatura no inverno;
• Uvas principais: castas de clima frio:
Riesling e Pinot Noir;
• Área de vinhedos: AVA muito pequena
(aproximadamente 105 ha).

• Localização: única AVA que está a
oeste de Cascade Range;
• Clima: frio e úmido (é a AVA mais fria
e úmida de Washington). Os verões
são quentes e secos;
• Chuva: média varia entre 380 mm a
1520 mm/ano;
• Uvas principais: Pinot Noir, Madeleine
Angevine, Siegerebbe e
Müller-Thurgau;
• Área de vinhedos: Região extensa,
porém com poucas vinhas
(aproximadamente 35 hectares).

• Localização: apenas ¼ dessa AVA
está em Washington, o restante
está em Idaho;
• Chuva: média entre 280 a 560 mm/
ano. Exige uma irrigação mínima;
• Uvas principais: 14 variedades de
uvas tintas e 9 de uvas brancas são
cultivadas.

NACHES HEIGHTS
• Área de vinhedos: possui cerca de 16 ha. É a
menor AVA
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Região Pacífico: Oregon

OREGON

O Oregon possui semelhanças com Washington e Califórnia
em relação à presença do Oceano Pacífico e altas montanhas que protegem dos ventos frios e úmidos vindos do
oceano. Porém, a proteção no Oregon é diferente, não
é tão intensa, porque o estado está mais perto do Golfo
do Alasca, onde muitas tempestades são originadas e,
também, porque a Coast Range termina em Washington,
o que faz com que alguma umidade chegue ao Oregon.
Já a parte central e leste é quase todo desértica, devido à
presença da Cascade Range que é alta o suficiente para
bloquear a passagem dos ventos do Pacífico (tem apenas
a brecha do desfiladeiro do rio Columbia), além disso a
área não tem a presença de bacias ou vales para propiciar o desenvolvimento da viticultura. Essas informações
nos fazem concluir que as áreas mais importantes para a
produção de uva estão localizadas entre Coast Range e
Cascade.
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Região Pacífico: Oregon
VINHEDOS

OREGON

VINHEDOS DE OREGON
• 3º LUGAR EM QUANTIDADE DE UVA PARA
VINHO NOS EUA;
• 5º LUGAR EM VOLUME DE VINHO PRODUZIDO;
• Quase a totalidade das uvas produzidas são
destinadas à elaboração de vinho (diferente
da Califórnia e Washington);
• Famosa por produzir Pinot Noir e Pinot Gris
de qualidade (75% das uvas cultivadas);
• Outras uvas: Chardonnay, Riesling, Syrah,
Cabernet Sauvignon e Merlot;
• Quase 100 variedades cultivadas;
• Mais de 900 vinícolas;
• 21 AVAs.
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Região Pacífico: Oregon
American Viticultural Area (AVA)
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Mais longe do Pacífico, existem AVAs que
ficam em locais de mais fácil cultivo, nos
vales dos rios. Três dessas AVAs estão na
fronteira com Washington e são compartilhadas:
•
•
•

Columbia Gorge;
Columbia Valley;
Walla Walla Valley: é uma sub-AVA de
Columbia Valley, uma das AVAs mais
quentes de Oregon. Dentro dela existe
uma sub-AVA chamada The Rocks
District of Milton-Freewater, que fica
totalmente dentro de Oregon.

9
7

10
11
Localização de algumas AVAs de Oregon

1. Willamette Valley
2. Eola-Amity Hills
3. Dundee Hills
4. Chehalem Mountains
5. Yamhill-Carlton
6. McMinnville
7. Limpqua Valley
8. Elkton Oregon

9. Red Hills Douglas County
10. Rogue Valley
11. Applegate Valley
12. Snake River Valley
13. Walla Walla Valley
14. The Rocks District of Milton-Freewater
15. Columbia Valley
16. Columbia Gorge
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Região Pacífico: Oregon
American Viticultural Area (AVA)

OREGON

WILLAMETTE VALLEY

UMPQUA VALLEY

ROGUE VALLEY

• Localização: percorre 210 km de norte a sul.
Compreende a maior parte da bacia hidrográfica
do rio Willamette. É a principal AVA.
Possui 9 sub-AVAs: Chehalem Mountains, Ribbon
Ridge, Dundee Hills, McMinnville, Van Duzer
Corridor, Eola-Amity Hills, Laurelwood District,
Tualatin Hills e Yamhill-Carlton. Engloba mais de 70%
da área de vinhedos de Oregon;
• Clima: não é tão isolado de influências marítimas.
Os verões são quentes e secos e os invernos são
frios e úmidos. Geada eventualmente é um
problema;
• Chuva: as chuvas chegam cedo, causando
incertezas nos produtores em relação ao
amadurecimento ideal das uvas;
• Solo: predominantemente vulcânico
(bem drenado);
• Uvas Principais: uvas de clima frio são as mais
bem adaptadas, como Pinot Noir e Pinot Gris;
• Área Vinhedos: possui cerca de 10.300 ha.

• Localização: ocupa cerca de 80 Km do curso do rio
de mesmo nome. A topografia é complexa, formou-se a partir da colisão de 3 cadeias de montanhas:
Klamath Mountains, Coast Range e Cascade. Possui
uma série de pequenas cadeias de montanhas e
vales. Possui 2 sub-AVAs: Elkton Oregon e Red Hill
Douglas County Oregon;
• Clima: é um dos mais diversos do Oregon, o norte é
frio e úmido, o centro tem um clima intermediário e o
sul é quente e árido;
• Solo: sedimentar e com rochas vulcânicas (possui
variedade de solo;
• Uvas Principais: Pinot Noir, Pinot Gris, Tempranillo,
Syrah, Merlot e Chardonnay. Uvas de clima frio e
quente. Pinot Noir representa mais de 70% da
colheita;
• Área Vinhedos: possui cerca de 1.450 ha.

• Localização: AVA mais ao sul de Oregon. O rio Rogue
e os 3 afluentes (Bear Creek e os rios Applegate e
Illinois) definem Rogue Valley AVA.
Altitude: as vinhas estão plantadas nas encostas
ao invés de estarem no vale (altitude varia
de 365 - 610 m);
• Clima: a região é composta por 3 vales distintos,
onde as temperaturas sobem progressivamente.
A parte oeste é mais fria e úmida e a parte leste
é mais quente e seca;
• Uvas Principais: Merlot, Cabernet Sauvignon,
Tempranillo, Syrah, Pinot Noir, Pinot Gris e Chardonnay.
São cultivadas uvas de climas frio e quente;
• Área Vinhedos: possui cerca de 2.000 ha.

CURIOSIDADE: foi neste vale que foram plantadas as
primeiras vinhas de Pinot Noir de Oregon (1961).

Possui 1 sub-AVA: Applegate Valley.
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Região Pacífico: Oregon
American Viticultural Area (AVA)

OREGON

SNAKE RIVER VALLEY

SOUTHERN OREGON

• Localização: Compartilhada com Idaho (onde está
a maior parte de sua área);
• Altitude: 760 m a 915 m;
• Clima: as quatro estações são bem definidas.
Possui alta amplitude térmica;
• Solo: Muito variado;
• Uvas Principais: Syrah, Cabernet Sauvignon,
Riesling, Merlot, Gewürztraminer e Chardonnay;
• Área Vinhedos: possui cerca de 490 ha.

• Localização: essa á uma AVA que engloba Umpqua
Valley (e suas sub-AVAs) e Rogue Valley
(e sua sub-AVA).
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Região Nordeste: Nova York

NEW YORK

De forma geral, Nova York apresenta um clima frio para
a produção de uvas para vinho. As uvas tintas são ainda
mais difíceis de serem produzidas, pois o período entre as
últimas geadas de primavera e as primeiras do outono
é muito curto para amadurecer bem essas uvas.
No interior, o clima é continental, com verões curtos, às
vezes bem quentes, e invernos frios.
As chuvas são volumosas durante todo o ano.
A presença de água em todo o estado é responsável por
moderar as temperaturas, proporcionando resfriamento
adequado no verão, ajuda a evitar geadas precoces ou
tardias e diminui a probabilidade de congelar as videiras
e matá-las no inverno.
Chuvas e trovoadas no verão
Neve no inverno
Alta umidade na temporada de crescimento das uvas

PRINCIPAL ESTADO PRODUTOR NO LESTE DOS EUA
3º MAIOR PRODUTOR DE VINHO DOS EUA
•
•
•

Possui cerca de 15.000 ha de vinhedos;
Possui quase 400 vinícolas;
10 AVAs.
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Região Nordeste: Nova York
LOCALIZAÇÃO

NEW YORK

No oeste do estado tem a presença dos Grandes
Lagos: Erie e Ontario. Apesar de não terem água
quente, eles evitam que as áreas ao redor tenham
drásticas diminuições de temperatura.
Existem muitos outros lagos no estado, muitos deles
preenchem cavidades criadas pelas geleiras durante
a Era do Gelo. Mesmo sendo muito menores que os
Grandes Lagos, eles ajudam a moderar a temperatura
nas áreas que estão mais próximas.
Um dos mais conhecidos é o Finger Lakes, que está
localizado no centro de Nova York (o efeito dele ajuda
a deixar essa área a mais temperada do estado).
Um rio importante é o Hudson que flui das montanhas
Adirondack, no nordeste do estado quase que
diretamente ao sul, perto da fronteira leste, até a
cidade de Nova York. O rio modera as temperaturas
e o vale também permite que o ar do mar entre no
interior.

Região Nordeste: Nova York
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VINHEDOS

• A maior parte das uvas é destinada ao suco, geleia ou consumo in natura;
• Concord - uva tinta - (Vitis labrusca) é a uva mais importante, representa
quase 2/3. Pequena % da Concord é usada para vinho;
• Niagara (Vitis labrusca) é a principal uva branca. A maior parte é destinada à
produção de suco (são elaborados alguns vinhos com a uva Niagara).

UVAS HÍBRIDAS

IMPORTANTES PARA VINHO

UVAS VINÍFERAS

NEW YORK

2a vinífera mais plantada

Chardonnay

Merlot

Cabernet Franc

Pinot Noir

vinífera mais plantada

Riesling

Catawba

Elvira

Aurora

Seyval Blanc

Vidal Blanc

Cayuga

Baco Noir
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Região Nordeste: Nova York
American Viticultural Area (AVA)
1. Finger Lakes AVA
2. Niagara Scarpment AVA
3. Lake Erie AVA
4. Hudson River Region AVA
5. Long Island AVA
(Sub-AVAs: The Hamptons
e North Fork of Long Island)

NEW YORK
2

1

4

3

FINGER LAKES

LONG ISLAND

Mais importante AVA de Nova York
2 Sub-AVAs: Cayuga Lake e Seneca Lake

2 sub-AVAs: The Hamptons e North Fork of Long
Island

• Corpos de água: possui vários lagos, cujos principais são:
Canandaigua, Keuka, Seneca e Cayuga;
• Uvas Principais: Concord e Niagara são as principais. Uvas
híbridas: Catawba, Elvira, Aurora, Cayuga, Seyval Blanc e
Baco Noir.
Cerca de 15% das vinhas são de uvas viníferas, como
Riesling, Chardonnay e Cabernet Franc;
• Área Vinhedos: possui mais de 3.500 ha de vinhedos.

• Clima: a influência da corrente quente do
Golfo dá a essa região a maior temporada de
crescimento de Nova York;
• Uvas Principais: Merlot e Chardonnay. Outras
uvas: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Pinot Noir e Sauvignon Blanc.
É responsável por quase 50% da colheita de
viníferas do estado;
• Área Vinhedos: possui cerca de 980 ha de
vinhedos (apenas 7% da área total de Nova
York). Mais de 80% da área de vinhedos é
ocupada por viníferas. Local onde o vinho
tinto prospera.

CURIOSIDADE:
Existem muitas marcas de grande volume, por isso Finger Lakes
representa 90% da produção de vinho de Nova York (porém
muitos tanques com mosto são levados, por exemplo da
Califórnia, o que muitas vezes impede do rótulo carregar o
nome da AVA ou sub-AVAs, por fugir do mínimo de vinho local
exigido pela legislação - 85%).

5

LAKE ERIE
• Localização: abrange toda a costa sul do Erie
Lake;
• Clima: a presença da Escarpa de Chautauqua
aumenta os efeitos climáticos do lago, protegendo as videiras das baixas temperaturas do inverno;
• Solo: rochoso e pouco fértil, bom para viticultura;
• Uvas Principais: 95% das uvas colhidas são:
Concord ou Niagara.
Cerca de 60% de toda a produção de uva de
Nova York vem daqui. Região focada mais em
suco do que em vinho.
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Região Nordeste: Pensilvânia

PENNSYLVANIA

5º MAIOR ESTADO EM VOLUME DE COLHEITA DE UVAS
4º MAIOR ESTADO EM VOLUME DE VINHO PRODUZIDO

•

Principais uvas americanas:
Concord e Niagara;

•
•
•

•

Principais uvas híbridas:
Tintas: Baco Noir, Chambourcin, Chancellor,
Marechal Foch, Noiret e Steuben.
Brancas: Cayuga, Seyval Blanc, Traminette,
Vidal Blanc e Vignoles;

•

Principais uvas viníferas:
Tintas: Cabernet Franc e Merlot.
Brancas: Riesling e Chardonnay.

•

Possui cerca de 5.200 ha de vinhedos;
Possui cerca de 216 vinícolas;
5 AVAs (3 são compartilhadas com outros estados: Lake Erie,
Central Delaware Valley e Cumberland Valley);
As outras AVAs são: Lancaster Valley e Lehigh Valley.

Existe controle estatal quase completo sobre a distribuição e venda de vinho.
Aproximadamente 80% da uva é destinada para suco ou consumo in natura.
As viníferas representam muito pouco.

57

Região Nordeste: Pensilvânia

PENSSYLVANIA

A maior parte do estado possui um clima continental
frio, com verões quentes e úmidos, estações de crescimento curtas (assim como Nova York) e os invernos são
frios. Na Pensilvânia não existem grandes lagos como
em Nova York para moderar a temperatura. A paisagem do centro e do nordeste do estado é marcada
por uma série de cordilheiras e vales das montanhas
Appalachian.
As áreas mais adequadas para a viticultura são:
• Canto noroeste: onde possui cerca de 71 Km que
está de frente ao Lake Erie;
• Sudeste: onde o ar oceânico e as águas aquecidas
pela corrente do Golfo surgem na Baía de
Delaware e possui a presença do Delaware
River que amplia a temporada de crescimento
das vinhas.
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Região Nordeste: Nova Jersey

NEW JERSEY

É UMA DAS MENORES REGIÕES PRODUTORAS DE
UVA E VINHO DOS EUA
• Possui cerca de 60 vinícolas;
• Mais de 400 ha de vinhedos.
3 AVAs:
• Outer Coastal Plain: abriga a maior parte
das vinhas;
• Central Delaware Valley: compartilhada
com a Pensilvânia;
• Warren Hills.
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Região Nordeste: Nova Inglaterra

3

1
2

NEW ENGLAND

4
5

6

1. Vermont
2. New Hampshire
3. Maine
4. Massachusetts
5. Connecticut
6. Rhode Island

REGIÃO DESAFIADORA PARA A VITICULTURA
• Concord Massachusetts: descoberta da uva Concord;
• Menor estado dos EUA: Rhode Island (possui cerca de 11 vinícolas);
• As áreas próximas ao oceano possuem clima mais ameno;
• Southeastern New England AVA abrange parte de 3 estados:
Connecticut, Rhode Island e Massachusetts:
• Dentro desta AVA existe a sub-AVA Martha’s Vineyard
(localizada em Massachusetts);
• Western Connecticut Highlands AVA: outra AVA de Nova Inglaterra.
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Região Nordeste: Maryland

MARYLAND

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Possui o clima mais ameno entre os estados do Meio-Atlântico;
Uvas tintas amadurecem melhor do que nos estados do norte;
Mais de 80 vinícolas;
Possui cerca de 400 ha de vinhedos (50% de uvas tintas);
Principais Uvas: Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc;
Menos de ¼ da área de vinhedos é ocupada por uvas brancas;
A principal uva branca é a Chardonnay;
As demais uvas são as híbridas: Chambourcin e Vidal Blanc;
3 AVAs: Linganore, Catoctin e Cumberland Valley;
Cumberland Valley é compartilhada com a Pensilvânia.

61

Região Meio-Oeste: Ohio

OHIO

MAIOR PRODUTOR DE VINHOS DO MEIO-OESTE
6º MAIOR PRODUTOR DE VINHO DO PAÍS
• Possui cerca de 280 vinícolas;
• Vinhedos estão principalmente às margens do Lake Erie.
5 AVAs
• Lake Erie AVA: importante área vinícola
• Possui 2 sub-AVAs:
• Isle St. George AVA
• Grand River Valley AVA
• Ohio River Valley AVA: 2ª maior AVA do país
(compartilhada entre 4 estados).

CURIOSIDADE
Loramie Creek AVA é uma pequenina AVA na parte oeste
do estado que não possui vinhedos atualmente
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Região Meio-Oeste: Michigan

MICHIGAN

VITICULTURA FACILITADA PELA PRESENÇA DOS GRANDES LAGOS
7º MAIOR PRODUTOR DE VINHO DO PAÍS
• Possui mais de 5.000 ha de vinhedos;
• Produção de suco e geleias domina (com as uvas Concord e Niagara);
• A uva vinífera mais plantada é a Riesling;
• Outras uvas: Pinot Gris, Chardonnay, Pinot Noir e Cabernet Franc;
• 5 AVAs;
• Maior AVA de Michigan é Lake Michigan Shore. Possui cerca de 1/3 das vinhas de
Michiganz:
• Sub-AVA: Fennville (localizada no canto noroeste da AVA);
• Leelanau Peninsula AVA e Old Mission Peninsula AVA: produzem 50% das uvas
destinadas à elaboração de vinho no estado. São áreas beneficiadas pela
presença de água que modera a temperatura;
• Tip of the Mitt AVA: É uma AVA relativamente nova (2016) muito pouco plantada.
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Região Meio-Oeste: Indiana

INDIANA

15º MAIOR PRODUTOR DE VINHO DO PAÍS
• 2 AVAs;
• Ohio River Valley AVA (compartilhado
entre 4 estados);
• Indiana Uplands AVA: cobre a parte sul
central de Indiana, é parcialmente
sobreposta por Ohio River Valley AVA.
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Região Meio-Oeste: Upper Mississippi

1
2

UPPER MISSISSIPPI

3
4

UPPER MISSISSIPPI RIVER VALLEY AVA
MINNESOTA, WISCONSIN, IOWA E ILLINOIS
Cobre aproximadamente 77.500 Km2
JUNTOS FORMAM A MAIOR AVA DOS EUA: UPPER MISSISSIPPI RIVER VALLEY
• Desses estados:
• Wisconsin é o maior produtor de vinho;
• Possui outras 2 AVAs: Lake Wisconsin AVA e Wisconsin Ledge AVA.
• Outras AVAs:
• Minnesota: Alexandria Lakes AVA
(próxima ao meio do estado);
• Illinois: Shawnee Hills AVA (ponta inferior do estado);
• Iowa: Loess Hills District AVA (abrange a maior parte da fronteira oeste de Iowa).

Todos esses estados juntos formam:
Upper Mississippi River Valley AVA
1. Minnesota
2. Wisconsin
3. Iowa
4. Illinois

Região Sudeste: Virginia
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VIRGINIA

MAIOR PRODUTOR DE VINHO DO SUDESTE DOS EUA
PRODUZ MAIS UVAS VINÍFERAS QUE OUTROS ESTADOS DO SUDESTE
7º MAIOR PRODUTOR DE UVA DOS EUA
3º MAIOR PRODUTOR DE UVAS PARA VINHO NO LESTE DOS EUA
(ATRÁS DE NOVA YORK E PENSILVÂNIA)
•
•
•
•
•
•

¾ das uvas produzidas são viníferas;
Mais de 300 vinícolas;
Possui cerca de 1.400 ha de vinhedos;
8 AVAs;
Principais uvas viníferas: Chardonnay, Cabernet Franc, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Viognier e Petit Verdot;
Principais uvas híbridas: Vidal Blanc, Chambourcin, Norton e
Traminette.
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Região Sudeste: Virginia

VIRGINIA

PIEDMONT

TIDEWATER

APPALACHIANS

THE APPALACHIANS
Parte oeste do estado, é
onde estão as Appalachian
Mountains (formada por
uma série de cordilheiras),
que dividem a Virginia, da
West Virginia e de Kentucky

THE PIEDMONT
• Possui terreno fértil e relativamente plano,
bastante propício para a agricultura;
• Por ser longe do mar é frio no inverno,
com algumas tempestades de neve;
• A maior concentração de vinhedos do
estado fica na parte norte do
The Piedmont (aproximadamente 60%).

THE TIDEWATER
Os verões são quentes
e úmidos e os invernos
são amenos, devido
às baixas altitudes e
às águas quentes do
Atlântico e de
Chesapeake
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Região Sudeste: Virginia

American Viticultural Area (AVA)

VIRGINIA

6

SHENANDOAH VALLEY AVA
Maior AVA da Virginia (250 Km de
comprimento)

1
5

7
8

2
3
4

1. Shenandoah Valley AVA
2. North Fork of Roanoke AVA
3. Rocky Knob AVA
4. Appalachian High Country AVA
5. Monticello AVA
6. Middleburg Virginia AVA
7. Northern Neck George Washington Birthplace AVA
8. Viginia’s Eastern Shore AVA

NORTH FORK OF ROANOKE AVA
AVA de uma única vinícola
APPALACHIAN HIGH COUNTRY AVA
AVA recente (2016), compartilhada
com Carolina do Norte e Tennessee.
MONTICELLO AVA
AVA localizada na região central do
The Piedmont e que produz maior
volume de vinho do estado.
MIDDLEBURG VIRGINIA AVA
Ocupa a região montanhosa a oeste
dos subúrbios de Washington.

Região Sudeste: Carolina do Norte
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NORTH CAROLINA

PIEDMONT
BLUE
RIDGE

COASTAL PLAIN

•
•
•
•

Possui cerca de 930 ha de vinhedos;
São quase 200 vinícolas;
3 AVAs na região do The Piedmont: Haw River Valley, Yadkin Valley e Swan Creek;
3 AVAs no lado oeste da região: Appalachian High Country, Upper Hiwassee
Highlands e Crest of the Blue Ridge Henderson County.
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Sudeste

Região Sudeste: outros Estados

OUTROS ESTADOS

Além do clima ser muito difícil para o cultivo
de videiras (quente e úmido) no restante do
sudeste, alguns locais ainda possuem o entrave
das leis da “Proibição” que nunca terminaram
e o consumo de álcool é ilegal. Por isso, não
é de se surpreender que a produção de vinho
nessa área seja muito baixa.

ALGUMAS AVAS:
• Mississippi Delta (AVA compartilhada entre Mississippi, Louisiana
e Tennessee);
• Ohio River Valley (AVA compartilhada entre Kentucky, West Virginia,
Indiana e Ohio);
• Sub-AVA: Kanawha River Valley (West Virginia)
• Shenandoah Valley (AVA compartilhada entre West Virginia
e Virginia).
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Região Sudoeste: Texas

TEXAS

•

•
•
•
•
•
•

Maior volume de produção entre os estados
faltantes do oeste (Montana, Wyoming, Nevada,
Utah, Colorado, Arizona, New Mexico, Alaska e
Hawaii);
Possui cerca de 400 vinícolas;
Mais de 1.800 ha de vinhedos;
A uva mais plantada é a Cabernet Sauvignon;
Outras uvas importantes:
Merlot, Tempranillo, Muscat Blanc e Viognier
A principal uva híbrida é Black Spanish
(Vitis vinifera x Vitis aestivalis);
8 AVAs.
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Região Sudeste: Texas

American Viticultural Area (AVA)

1

TEXAS

2
3
1. Texas High Plains AVA
2. Mesilla Valley AVA
3. Texas Davis Mountains AVA
4. Escondido Valley AVA
5. Texas Hill Country AVA
6. Bell Mountain AVA
7. Fredericksburg in the Texas Hill Country AVA
8. Texoma AVA

TEXAS HIGH PLAINS AVA
• Tamanho: uma das maiores AVAs dos EUA (e a 2ª
maior do Texas);
• Clima: região muito seca, necessita de irrigação;
• Altitude: variam entre 900 a 1200m. Área relativamente plana.
Estima-se que 85% das uvas do Texas são cultivadas
nessa região.
Possui poucas vinícolas, a maior parte das uvas e mosto é transportada para outras regiões.

8

4

TEXAS HILL COUNTRY AVA
• Área de vinhedos: possui cerca de 400 ha;
• Tamanho: maior AVA do Texas (cerca de 39.000 Km2).
É uma grande área de colinas.
2 sub-AVAs: Bell Mountain e Fredericksburg in the Texas Hill Country.

6

5
7
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Região Sudoeste: Novo México

NEW MEXICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Década de 1980: A família francesa Gruet, de Champagne, foi para
região atraída pelo projeto do governo que buscava introduzir
viticultores europeus;
Investiram em Pinot Noir e Chardonnay;
Espumante: representa quase 40% da produção (influência da família
Gruet);
É difícil para a viticultura: a topografia das Rocky Mountains é irregular
e possui altas elevações;
Apesar da difícil geografia foi aqui que as primeiras vinhas de uvas
viníferas se deram bem;
Clima relativamente ameno e seco, livre de doenças e filoxera
Possui cerca de 60 vinícolas;
A maior parte das vinhas estão entre 1.200 e 1.500 m de altitude;
3 AVAs: Middle Rio Grande Valley, Mimbres Valley e Mesilla Valley.
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Região Sudoeste: Arizona

ARIZONA

•
•
•
•

A principal área de produção está
na AVA Willcox, aprovada em 2016;
A outra AVA é Sonoita;
As duas regiões estão em partes
altas do deserto;
Possui cerca de 110 vinícolas.
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Região Oeste: Colorado

COLORADO

•
•
•
•
•
•
•

Possui cerca de 165 vinícolas;
A topografia também é definida pelas Rocky Mountains;
A principal área vitivinícola fica na parte centro-oeste,
no chamado Grand Valley, onde há uma grande abertura
nas montanhas;
Existe uma AVA chamada Grand Valley, na qual os
vinhedos estão entre 1.370 e 1.520 m de altitude;
Cerca de ¾ das vinhas do estado estão em Grand Valley;
A outra AVA do Colorado é West Elks (algumas vinhas estão
acima de 1.830 m);
Muitas castas viníferas são cultivadas.
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Região Oeste: Idaho

IDAHO

•
•
•
•
•
•
•

Topografia acidentada;
Condições desérticas;
Curta estação de crescimento das uvas;
Existem rios grandes que criaram vales
permitindo, assim, o cultivo de uva;
Possui cerca de 525 ha de vinhedos;
51 vinícolas;
3 AVAs: Snake River Valley, Eagle Foothills
e Lewis-Clark Valley;

:

