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A viticultura na região de Monte Belo iniciou com os imigrantes italianos
que chegaram à Colônia Dona Isabel, a partir de 1875, origem do atual
município de Bento Gonçalves e dos emancipados em 1992 - Monte Belo
do Sul e SantaTereza, entre outros.

A produção de uvas naspequenas propriedades familiares logo sedestacou
na construção da identidade territorial da região. Nas primeiras décadas do
século XX, o eminente enólogo Celeste Gobato referiu-se muitas vezes, no
jornal II Corriere d'ltalia, à viticultura das Linhas Graciema e Leopoldina, na
região de Monte Belo, como sendo o mais importante centro de produção
do município de Bento Gonçalves, avaliando o vinho como
"verdadei ramente excelente".

Historicamente, os viticultores da região de Monte Belo contribuíram de
forma decisiva da expansão da produção de vinhos elaborados em
vinícolas localizadas em diversos municípios da Serra Gaúcha. Do grande
volume de uvas produzidas atualmente em Monte Belo do Sul, decorre o
orgulho de ser o município com a maior produção de uvas per capita do
Brasil.

Em 2003, um grupo de vitivinicultores criou a Aprobelo, motivados a
estimular é' promover a produção de vinhos de qualidade de origem
controlada desta região, onde quase 40% da áreaé cultivada com vinhedos.

A identidade cultural da gente da região de Monte Belo estáexpressa no seu
território, fortalecida agora com os vinhos da Indicação de Procedência.
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Vinícolas Associadas da Aprobelo

VINHOS FINOS E ESPUMANTES
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APR~~BELO
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DE MO\TTE BELO DO sei

Data de criação
14 de novembro de 2003

Objetivos
- Gerir e proteger a indicação geográfica região de Monte Belo

- Assegurar, através do Conselho Regulador,
o cumprimento do regulamento de uso da I.P.

- Incentivar a pesquisa e a qualificação dos produtos vitivinícolas
- Contribuir para a organização e a preservação da vitivinicultura da região

- Estimular e promover o potencial turístico da região

Quadro Social
Pessoasjurídicas ou pessoas físicas com atividades de viticultura, vinicultura ou
correlatas, podendo enquadrar-se em Associado Produtor (com atividade em

vinicultura na região delimitada da I.P.)
ou Associado Contribuinte.

APROBELO
Estradada Vindima, sino

95718-000 - Monte Belo do Sul, RS, Brasil
Telefone: + 55 54 2105-6001

www.aprobelo.com.br
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~~REGÍNATÔ'.". VINHEDOS & VINHOS FINOS
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INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA REGIÃO DE MONTE BELO: limite e localização

Bento Gonçalves

Legenda
ÁIea urbana

.~~ Limite municipal

_ Rodovia pavimentada Em.
~ Sistema hídrico

29'12'5 \
51I"46'WGr

3km $

Área geográfica delimitada
- Total de 56,09 km2 (80% no município de

Monte Belo do Sul, 11% em Bento Gonçalves e
9% em Santa Tereza).

Coordenadas geográficas
- Latitude: entre 29°04'36"S e 29°11 '41 "S

- Longitude: entre 51 ° 36' 23 "WG r e
51°44'22"WGr

Altitude
- Altitude média de 485m

(mínima de 349m e máxima de 659m)

Relevo
- Predomínio do relevo Suave Ondulado a

Ondulado, contrastando com os vales
escarpados do entorno. A exposição

predominante é Norte.

Clima vitícola
- Predomínio do clima quente, de noites

temperadas a quentes, úmido (Sistema CCM
Geovitícola).

Geologia
- Rochas vulcânicas da Formação Serra Geral de
idade mesozóica - em torno de 131 milhões de

anos. As rochas são constituídas por riolitos,
dacitos e riodacitos nas porções mais elevadas e

por basaltos nas mais baixas da I.P.

Solos
- Predomínio dos Argissolos Acinzentados e dos

Cambissolos Háplicos - solos de baixa
fertilidade e baixos teores de matéria orgânica.



Padrões de Identidade e Qualidade dos Produtos

- 100% das uvas produzidas na área geográfica delimitada
- Vinhedos com controle de produtividade

- Padrões diferenciais de rnaturação das uvas para vinificação

- Vinhos elaborados somente com as variedades
autorizadas e com os padrões da região

- Disponibilidade de levedura nativa
selecionada na região da I.P.

- Elaboração, engarrafamento e envelhecimento

na área geográfica delimitada
- Padrões de qualidade química diferenciados

para vinhos de qualidade
- Padrões de qualidade sensorial dos vinhos

Normas de Controle do Conselho Regulador
da I.P. Região de MONTE BElO

- Cadastro dos vinhedos
- Cadastro das vinícolas

- Declaração de colheita e de produtos elaborados
- Controles diferenciados por análises físico-químicas dos vinhos

- 100% dos vinhos no mercado são aprovados
pela comissão de degustação

- Controle e rastreabilidade dos produtos
- Rotulagem com as seguintes informações:

Região de MONTE BELO
Indicação de Procedência

INDICAÇÃO DE PROCEDtNCIA
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Selo de Controle numerado do Conselho Regulador
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Os vinhos autorizados na I.P. Região de Monte Belo são elaborados
exclusivamente com uvas colhidas da região delimitada, tendo as

seguintes características:

VINHO ESPUMANTE FINO BRANCO OU ROSADO

Vinhos elaborados com no mínimo 40% de Riesling Itálico e
30% de Pinot Noir, tendo no máxi,mo 30% de Chardonnay e

10% de Prosecco (Glera)
- no Método Tradicional fica 9 meses em contato com as leveduras -

VINHO FINO BRANCO SECO

VINHOS VARIETAIS
Riesling Itálico e Chardonnay

- Vinhos elaborados com 85 a 100% da respectiva variedade-
VINHOS NÃO VARIETAIS

Vinhos elaborados com no mínimo 60% de Riesling Itálico
e 20% de Chardonnay

VINHO MOSCATEl ESPUMANTE BRANCO OU ROSADO

VARIEDADES AUTORIZADAS
Moscato Branco, Moscato Giallo, Moscato de Alexandria, Moscato

de Hamburgo, Malvasia Bianca, Malvasia de Cândia
- Vinhos elaborados com no mínimo 70% de uvas moscato -

VINHO FINO TINTO SECO

VINHOS VARIETAIS
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Tannat

- Vinhos elaborados com 85 a 100% da respectiva variedade -
VINHOS NÃO VARIETAIS

Vinhos elaborados com no mínimo 40% de Merlot, mais cortes de, no
máximo, 40% de Cabernet Sauvignon, 30% de Cabernet Franc, 15%

de Tannat / Egiodola / Alicante Bouschet



Do início até os dias atuais, o processo de organização do espaço
geográfico transformou a natureza da região de Monte Belo e deixou
marcas indeléveis na paisagem.

Os vinhedos formam um mosaico colorido, geralmente sustentados por
plátanos, elemento da paisagem vitícola que adistingue de outras regiões
do mundo, nesta tradição de origem etrusca trazida para a região pelos
imigrantes italianos.

No relevo movimentado de encostas, marcadas por centenas de vinhedos
e outras culturas de subsistência, as áreas íngremes dos vales profundos
são cobertas por florestas, formando um cinturão de preservação no
entorno dos limites da região da Indicação de Procedência Monte Belo.

As vistas para os vinhedos do Vale Aurora, em Bento Gonçalves, e para os
meandros do Vale do Rio dasAntas, que contorna a região de Monte Belo
nos municípios de Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Bento Gonçalves,
descortinam paisagens tão marcantes quanto o colorido dos vinhedos e
plátanos no outono.

Na área rural, destacam-se também asantigas casascoloniais, em madeira
e em basalto, além de inúmeros capitéis e igrejas que evidenciam os
valores religiosos dessa sociedade. Em Monte Belo do Sul, as torres da
Igreja São Francisco de Assis, qual sentinelas, podem ser vistas a dezenas
de quilômetros. Já em Santa Tereza, também tem destaque a torre da
Igreja junto com o conjunto de casarões coloniais da cidade, tombados
pelo Instituo do Patrimôn io H istórico eArtístico Nacional.

Paulatinamente, a região de Monte Belo passaadesenvolver o seu grande
potencial para o enoturismo, oportunizando o acesso à identidade
cultural da região com a originalidade da colonização italiana,
combinada com o atrativo peculiar das pequenas vinícolas familiares.
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA REGIÃO DE MONTE BELO

Coordenação Geral
Embrapa Uva e Vinho

Execução
Aprobelo
Embrapa Uva e Vinho
Embrapa Clima Temperado

UFRGS
UCS

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIOGRANDE00 SUL

G o V " "O "O IL
PAis RICO É PAis SEM POBREZA Financiamento

Finep - MCT

Apoio
Fagro

Fapeg

Parceiros da Aprobelo
Prefeitura de Monte Belo do Sul
Sebrae
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