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Principais Regiões e Sub-Regiões dos EUA: 

Região – Napa County  

Napa Valley AVA 

 Solo – Variados de Origem vulcânica 

 Castas – Cabernet Sauvignon/ Merlot/ Sauvignon Blanc 

 Características básicas – Em Napa é existe uma diversidade de exposição solar, clima e 

solo, o que levou ao desenho de várias sub-AVAs dentro da AVA principal. No início dos 

anos 90, os produtores propuseram dividir o Vale do Napa em comunas da mesma 

forma que o Haut-Médoc é dividido. OS nomes das sub-AVAs devem vir precedidos do 

nome Napa Valley. A cadeia de Montanhas (Mayacamas) que separa Napa de Sonoma 

faz com que a chuva que venha do Pacífico não chegue ao vale, sendo assim se faz 

necessário uso de irrigação, durante a temporada de crescimento. A parte Norte, que 

não é arrefecida pelos nevoeiros da Baía de San Pablo, possui clima mediterrânico 

moderadamente quente. 

 Preço – Médio a superior 

Rutherford AVA 

 Solo – Benchlands (cascalho, areia, Silt e argila) 

 Castas – Cabernet Sauvignon. 

 Características básicas – Grandes amplitude térmica, permitindo que o fruto amadureça 

em ritmo constantes. 

 Preço – Médio a Superior 

 

Oakville AVA 

 Solo – Variados de Origem vulcânica.  

 Castas – Cabernet Sauvignon. 

 Características básicas – Clima mediterrânico temperado. Esta é uma das mais 

prestigiadas zonas vitícolas da América e que engloba famosas vinhas históricas, como 

de Tokalon e Marta, e uma longa lista de vinícolas de grande sucesso como Opus One. 

Tal como acontece com a maioria dos distritos em Napa, existe uma variedade de solos, 

com características de drenagem, e exposições distintas.  

 Preço – Médio a Superior. 

 

Mount Veeder AVA  

 Solo – Principalmente rochoso, argila do fundo do mar, com áreas de solos vulcânicos e 

outras variações. 

 Castas – Cabernet Sauvignon/ Chardonnay. 
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 Características básicas – Os vinhos tintos: podem apresentar sabores de amora preta, 

cereja negra, tabaco fruta preta, ervas, aromáticos florais.  

Os vinhos brancos: mineralidade, deliciosa fruta de caroço, notas de citrinos e aromas 

de ervas e sabores.  

 Preço – Médio a Superior 

 

 

Los Carneros AVA 

 Solo – Predominantemente argila e barro. 

 Castas – Pinot Noir/ Chardonnay. 

 Características básicas – Está na parte Sul do vale de Napa (localizado entre os condados 

de Napa e Sonoma). O efeito do arrefecimento do oceano é significativo e traz consigo 

nevoeiros matinais. É considerado no sistema Davis, Zona I (Classificação climática que 

vai de I – mais frio, a V – mais quente.) e isso a torna especialista em na produção de 

Pinot Noir e Chardonnay de qualidade superior (alguns deles para espumantes). 

 Preço – Médio a Superior. 

 

 

Região – Sonoma County  

Russian River Valley AVA 

 Solo – Arenito/Argila/Benchlands (cascalho, areia, Silt e argila) 

 Castas – Pinot Noir. 

 Características básicas – Frio e muitas vezes nebuloso. 

 Preço – Médio a Superior. 

Alexander Valley AVA 

 Solo – Aluvial 

 Castas – Cabernet Sauvignon. 

 Características básicas – Cabernet Sauvignon de muito corpo e textura suave. 

 Preço – Médio a Superior. 

Dry Creek Valley AVA 

 Solo – Solos porosos, de areia que muitas vezes são vermelhos de ferro oxidado. 

 Castas – Zinfandel. 

 Características básicas – Frutas de qualidade alta, procedentes de vinhas velhas. 

 Preço – Médio a Superior. 
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Região – Central Valley  

É onde se produz 80% dos vinhos californianos. Na maior parte o clima é quente e seco (Zonas 

IV e V). Para tirar partido dessas condições, novas castas como a Ruby Cabernet foram 

desenvolvidas pela universidade da Califórnia. A vinhas mais ao sul, produzem uvas em escala 

industrial (rega automática, castas internacionais, altos rendimentos por hectare). Isso tudo 

facilita a produção de vinhos californiano a preços competitivos. 

 

Lodi 

 Solo – Aluvial (com diferentes tipos de barro) 

 Castas – Zinfandel. 

 Características básicas – Fica no meio do vale central, entre sacramento e San Joaquim. 

De clima mediterrânico clássico, essa região se beneficia das brisas refrescantes da Baía 

de San Francisco (Zonas III e IV, similar a Napa). Maior área de qualidade da Califórnia. 

Lar das melhores e mais antigas vinhas de Zinfandel do estado da Califórnia. 

 Preço – Médio a Superior. 

 

 

Referências Bibliográficas 

 Napa Valley Nested AVAs. Disponível em <https://napavintners.com/napa_valley/appellations.asp>. Acesso entre 24 e 
28 de outubro de 2016. 

 Oxford Companion to Wine. Disponível em  <http://www.jancisrobinson.com/ocw>. Acesso entre 24 e 28 de outubro de 
2016. 

 Vinhos e Espirituosos – Compreendendo Estilo e Qualidade, WSET 3, 2012 

 

http://www.curtindovinhos.com/

