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Introdução

A vitivinicultura brasileira, embora não ocupe uma 
posição de destaque na agroindústria nacional, 
tem oportunizado a agregação de valor em outras 
atividades da economia como o turismo e a 
gastronomia.  Essas atividades são importantes 
para a sustentabilidade da pequena propriedade 
de agricultura familiar. Nos últimos anos, com a 
implementação das Indicações Geográficas no 
Brasil, a viticultura tem contribuído fortemente 
para o desenvolvimento dos territórios envolvidos, 
promovendo a agregação de valor aos produtos e a 
valorização de seus respectivos fatores naturais e 
culturais. 

Os dados de área e produção de uvas, referem-se 
a todo o país, pois são disponibilizados pelo IBGE. 
No entanto, não se dispõe de estatísticas sobre a 
produção e comercialização nacional de vinhos e 
suco de uvas e derivados. Considerando que Rio 
Grande do Sul é responsável por cerca de 90% 

da produção nacional desses produtos, ao 
analisar o desempenho desse Estado ter-se-á uma 
boa aproximação do desempenho da agroindústria 
vinícola do país. O Estado de Santa Catarina possui 
estatísticas da produção desses produtos, também 
disponibilizadas neste documento. 

A forte pressão dos países tradicionalmente vitícolas 
no mercado nacional exige das empresas ajustes 
constantes com novas soluções, produtos atraentes 
e proximidade com o consumidor. Instituições 
de pesquisa e desenvolvimento e universidades 
também têm investido na busca de soluções, 
necessitando, portanto, de informações atualizadas 
sobre o desempenho do setor para avaliações, 
análises críticas e planejamento. O objetivo desta 
publicação é fornecer um conjunto de informações 
sistematizadas, com uma breve avaliação sobre o 
desempenho da vitivinicultura brasileira, no ano 
de 2014.
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Estado/Ano 2010 2011 2012* 2013** 2014***

Ceará  -  -             767              664              573 

Pernambuco           168.225         208.660        224.758        228.727         236.767 

Bahia             78.283           65.435          62.292          52.808           77.504 

Minas Gerais             10.590             9.804          10.107          12.734           11.557 

São Paulo           177.538         177.227        176.902        172.868         146.790 

Paraná           101.900         105.000          70.500          79.052           80.910 

Santa Catarina             66.214           67.767          70.909          53.153           66.106 

Rio Grande do Sul           692.692         829.589        840.251        808.267         812.537 

Goiás  -  -          4.570           4.581           3.330 

Brasil        1.295.442       1.463.481     1.461.056      1.412.854      1.436.074 

Tabela 1. Produção de uvas no Brasil, em toneladas.

Discriminação/Ano 2010 2011 2012 2013 2014

Processamento        557.888        836.058       830.915       679.793        673.422 

Consumo in natura        737.554        627.423       624.894       733.061        762.652 

Total     1.295.442     1.463.481    1.455.809    1.412.854      1.436.074 

Tabela 2. Produção de uvas para processamento e para consumo in natura, no Brasil, em toneladas. 

Fonte: IBGE. *Dados capturados em 22.01.2013. **Dados capturados em 23.01.2013. ***Dados capturados em 13.01.2014.                                                                                                       

Fonte: Dados estimados por Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho, considerando os dados oficiais de uva para processamento 

do RS, e uma estimativa para os demais estados brasileiros.                                                                                                                               

Produção de uvas

Em 2014, ocorreu aumento de 1,64% na produção 
nacional de uvas (Tabela 1). Excepcional aumento 
ocorreu nos estados da Bahia e de Santa Catarina.

Na Bahia, em 2014, o aumento da produção foi 
de 46,77%, em relação ao ano de 2013, mesmo 
assim a produção foi inferior à do ano de 2010. 
Nesse estado, houve substituição de cultivares 
de uvas de mesa tradicionais sem sementes de 
baixa produtividade, cujas áreas estavam sendo 
abandonadas, por cultivares protegidas (importadas) 
de alta produtividade oriundas principalmente 
de grandes empresas americanas, italianas e sul 
africanas. 

Em Santa Catarina, onde ocorreu aumento de 
24,37% na produção, houve apenas a reposição da 
produção perdida em 2013, devido à geada ocorrida 
em alguns locais de produção. Verificou-se aumento 
de produção também nos estados de Pernambuco, 
Paraná e Rio Grande do Sul, de 3,52%, 2,35%, e 
0,53%, respectivamente.

No Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Goiás ocorreu 
redução de produção no ano de 2014. Nos estados 

do Ceará e de Goiás, onde a viticultura é mais 
recente, era esperado aumento de produção, no 
entanto, houve redução de 13,70% e de 27,31%, 
respectivamente. Em Minas Gerais, a redução da 
produção foi de 9,24%, mas é superior à verificada 
no período 2010-2012 e em São Paulo, diminuiu 
15,09%. 

Em 2014, a produção de uvas destinadas ao 
processamento (vinho, suco e derivados) foi de 
673.422 milhões de quilos de uvas, representando 
46,89% da produção nacional. O restante da 
produção (53,11%) foi destinado ao consumo in 
natura (Tabela 2). 

Área plantada e área colhida

As áreas plantadas e colhidas de uvas no Brasil, que 
já haviam apresentado redução em 2013, no ano de 
2014, diminuíram 1,23% e 0,30%, respectivamente 
(Tabela 3 e Tabela 4). 

O Estado do Ceará apresentou redução de 50% em 
sua área, permanecendo apenas 25 ha do projeto 
de irrigação de Tabuleiros de Russas do DNOCS, no 
ano de 2014. Em Goiás, a redução da área plantada 
foi de 19,30%. Dentre os estados tradicionais 



Vitivinicultura Brasileira: Panorama 2014 3

Estado/Ano 2010 2011 2012* 2013** 2014**

 Ceará -  -                44               50                 25 

 Pernambuco         8.801      6.963            6.813            6.817            6.833 

 Bahia         3.273           2.762            2.624            2.395            2.864 

 Minas Gerais             853               785               762               849               834 

 São Paulo         9.750           9.750           9.750           9.526           8.308 

 Paraná         5.800            6.000           6.202          5.824            5.580 

 Santa Catarina     5.052            5.009           5.176           4.474            4.989 

 Rio Grande do Sul       50.389          50.646         51.152         51.450          51.005 

 Goiás -  -              166              222               138 

 Brasil       83.718           81.915          82.689          81.607          80.576 

Fonte: IBGE. *Dados capturados em 22.01.2013. **Dados capturados em 23.01.2013. *** Dados capturados em 13.01.2014.                                                                                                                   

Tabela 3. Área plantada de videiras no Brasil, em hectares.

Estado/Ano 2010 2011 2012* 2013** 2014**

 Ceará - -          44           45           25 

 Pernambuco       7.501         6.822        6.763        6.787        6.799 

 Bahia         3.273         2.730        2.484         2.357         2.862 

 Minas Gerais             764             746            729            805            784 

 São Paulo         9.514          9.514         9.514         9.287         8.155 

 Paraná          5.800          6.000         6.202         5.824         5.580 

 Santa Catarina          5.052          5.009         5.040         4.298         4.801 

 Rio Grande do Sul         48.753        49.182       49.900       49.809       49.998 

 Goiás  -  -            166            171            138 

 Brasil        80.657        80.003       80.842       79.383       79.142 

Fonte: IBGE. *Dados capturados em 22.01.2013. **Dados capturados em 23.01.2013. *** Dados capturados em 13.01.2014.                                                                                                                

Tabela 4. Área colhida de uvas no Brasil, em hectares.

produtores de uvas, o estado de São Paulo 
apresentou redução de 12,79% na área plantada, 
o de Minas Gerais redução de 1,77%, o do Paraná 
diminuiu sua área em 4,19% e o do Rio Grande do 
Sul apresentou redução de 0,86%. Nessas regiões, 
está ocorrendo falta de mão de obra, especialmente 
para os períodos de uso mais intensivo e críticos 
(poda e colheita). Em alguns locais, a especulação 
imobiliária está contribuindo para redução da área 
vitícola. Ocorreu aumento da área plantada, em 
2014, apenas nos estados de Pernambuco, Bahia 
e Santa Catarina. No caso de Santa Catarina, os 
dados de 2013 podem estar equivocados, fato que 
foi comentado em artigo do ano anterior, portanto, 
esse aumento pode ser fictício. O aumento da área 
plantada na Bahia (19,58%) não foi suficiente para 
recuperar a área existente no ano de 2010 
(Tabela 3).

Em relação à área colhida, em 2014, o desempenho 
se assemelha ao da área plantada. O estado da 
Bahia apresentou o maior aumento da área colhida 
(21,43%). As maiores reduções ocorreram nos 

estados do Ceará (-44,44%), de Goiás (-19,30%) e 
de São Paulo (-12,19%).

Embora não disponível nas estatísticas do IBGE, a 
viticultura está sendo implantada em outros estados, 
como Mato Grosso do Sul e Piauí. No Estado do 
Espírito Santo, embora tradicional, a viticultura se 
apresenta em pequena escala.

Produção de vinhos, suco e derivados

No Rio Grande do Sul, em 2014, a produção de 
vinhos, sucos e derivados foi de 507,84 milhões 
de litros, 2,60% superior à verificada em 2013. 
Os vinhos continuam apresentando redução de 
produção. Em 2014, apresentaram redução de 
produção de 2,75%, sendo que os vinhos de mesa 
sofreram redução de 0,37% enquanto os vinhos 
finos tiveram sua produção reduzida em 12,71%. Os 
sucos de uva apresentaram incremento de produção 
de 10,85%, cabendo o maior aumento ao suco de 
uva integral (28,68%). O suco de uva concentrado 
teve aumento de 7,00% na produção em 2014. 
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PRODUÇÃO 2010 2011  2012 2013 2014

VInhO DE MESA 195.267.979 257.840.749 212.777.037  196.904.222  196.173.123 

   Tinto 157.290.088 210.113.358 175.875.432  163.111.797  157.776.363 

   Branco  35.408.083  46.007.504  34.938.249  32.066.403  37.438.069 

   Rosado  2.569.809  1.719.887  1.963.356  1.726.022  958.691 

VInhO FInO  24.805.713  47.598.471  49.787.016  46.956.931  40.986.751 

   Tinto  11.401.406  24.104.740  24.030.589  23.156.458  17.208.996 

   Branco  13.013.027  22.739.426  25.230.524  23.080.750  22.577.241 

   Rosado  391.280  754.305  525.903  719.723  1.200.514 

SUCO DE UVA InTEGRAl  26.887.259  39.487.800  31.908.829  33.673.396  43.331.223 

SUCO COnCEnTRADO* 116.193.425 147.821.620 188.129.275  156.031.970  166.961.570 

MOSTO SIMPlES 45.912.040  77.285.998  93.341.575  58.517.506  57.585.195 

OUTROS DERIVADOS  5.298.716  8.774.925  3.365.288  2.909.520  2.801.715 

TOTAl 414.365.132 578.809.563 579.309.020  494.993.545  507.839.577 

Tabela 5. Produção de vinhos, sucos e derivados do Rio Grande do Sul, em litros.

*Transformados em litros de suco simples.
Fontes: União Brasileira de Vitivinicultura – Uvibra, Instituto Brasileiro do Vinho – Ibravin.
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho.

O segmento de suco tem sido uma alternativa 
para a sustentabilidade da vitivinicultura brasileira 
absorvendo parte da produção de uvas americanas e 
híbridas que tradicionalmente eram absorvidas pelos 
vinhos de mesa. Além disso, as uvas para elaboração 
de vinho têm experimentado demandas decrescentes 
especialmente devido à forte pressão dos vinhos 
importados.

Em Santa Catarina, segundo dados da 
Superintendência Federal da Agricultura do Estado, 
no ano de 2014 foram produzidos 24,41 milhões 
de litros de vinhos, sucos e derivados 33,00% 
superior à produção de 2013. O volume de vinhos 
de mesa, que em 2013 representava 65,42% do 
total, passaram a representar 48,93%, em 2014 
O aumento da produção de uvas desse estado 
foi direcionado para a produção de suco, cuja 
produção representou 50,31% do total dos produtos 
produzidos (Tabela 6). Ocorreu redução de 0,52% 
na produção de vinhos de mesa em 2014 e redução 
26,38% na produção de vinhos finos nesse Estado. 
Observa-se um aumento na produção de suco de uva 
de 104,65% em relação ao ano anterior, incluindo 
suco concentrado transformado em suco simples e 
suco de uva integral.

Comercialização de vinhos, suco e 
derivados

Ao se analisar o desempenho da comercialização de 
vinhos e sucos em 2014 é de extrema importância 

considerar que, em 2013 o setor se beneficiou 
do Prêmio de Equalização Pago ao Produtor Rural 
(PEPRO), resultando num bom desempenho. O 
PEPRO que faz parte da Política de Governo é 
uma subvenção econômica (prêmio) concedida ao 
produtor rural e/ou sua cooperativa que se disponha 
a vender seu produto pela diferença entre o Valor 
de Referência estabelecido pelo Governo Federal e 
o valor do Prêmio Equalizador arrematado em leilão, 
obedecida a legislação do ICMS vigente em cada 
Estado da Federação. É lançado quando o preço de 
mercado estiver abaixo do Valor de Referência. No 
caso da uva a medida levou em conta o preço de 
mercado abaixo do custo de produção, o excesso 
do estoque de vinho e a necessidade de um maior 
apoio às cooperativas. Como a uva não pode ser 
estocada, o produto que recebeu incentivo por 
parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
foi o vinho, sendo o mesmo destinado ao mercado 
externo, por falta de demanda no mercado interno. 
Em 2014, embora o programa tenha continuado em 
vigência, não foi utilizado pelo setor, devido aos 
baixos preços praticados no mercado internacional, 
especialmente pelos vinhos da Espanha.

A quantidade de sucos e vinhos comercializados 
pelo Rio Grande do Sul, em 2014, apresentou 
redução de 0,11% em relação ao ano de 2013 
(Tabela 7). Ao descontar o vinho que se beneficiou 
do PEPRO em 2013 (18,8 milhões de litros 
aproximadamente), o aumento nas vendas foi 
de 3,55%. 
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Produtos/Anos 2010 2011 2012 2013 2014

VInhO DE MESA 12.468.009 13.755.511 15.374.671 12.156.670 12.093.793 

  Tinto 10.511.009 11.764.810 12.813.136 10.584.087 9.283.556 

  Rosado 1.250 2.050 12.000 6.700 6.536 

  Branco 1.955.750 1.988.651 2.549.535 1.565.883 2.803.701 

VInhO FInO 214.022 417.789 337.802 255.178 187.863 

  Tinto 158.016 230.644 254.258 165.333 99.714 

  Rosado 23.700 41.066 11.433 23.500 

  Branco 32.306 146.079 72.111 89.845 64.649 

ESPUMAnTES 58.950 57.750 - 95.705 -

MOSTO DE UVA* 755.957 8.178 529.872 - -

SUCO DE UVA - 2.814.761 4.941.430 6.075.610 12.433.819 

TOTAl 13.496.938 17.053.989 21.183.775 18.583.163 24.715.475 

Tabela 6. Produção de vinhos e suco de uvas do Estado de Santa Catarina, em litros. 

Fonte: MAPA/SC, dados preliminares.
*Suco de uva integral mais suco concentrado transformado em suco simples.
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho.

Os vinhos de mesa apresentaram redução 6,85% na 
quantidade comercializada sendo que os vinhos de 
mesa tintos sofreram redução de 5,20%, os rosados 
apresentaram redução de 20,13% e os brancos 
diminuíram em 15,88%. 

Na categoria vinho fino, a redução na 
comercialização foi mais elevada, 26,83%, sendo 
que os brancos apresentaram a maior queda 
(-42,80%). Os vinhos finos tintos sofreram redução 
de 19,70% e os vinhos rosados diminuíram 23,36% 
na quantidade comercializada.

Os vinhos espumantes, por sua vez, continuaram sua 
trajetória crescente, com destaque dos moscatéis. 
Os espumantes moscatéis obtiveram aumento de 
21,27%, e os espumantes finos apresentaram 
crescimento de 3,34% nas vendas. 

O suco de uva, que tem aumentado sua demanda 
nos últimos anos, continuou crescendo em 2014.  
O suco de uva integral apresentou aumento 
de 21,87% na comercialização nesse ano e o 
suco concentrado, convertido em suco simples, 
apresentou aumento de 2,58%. O segmento de 

Produtos/Anos 2010 2011 2012 2013 2014

VInhO DE MESA1   221.242.945   230.310.468 206.969.571   221.590.810 206.404.427

  Tinto   188.649.074   196.562.722 173.964.776   188.033.494 178.250.072

  Rosado       2.036.928       1.668.823 1.738.134 1.777.648 1.419.855

  Branco     30.556.943     32.078.923 31.266.661     31.779.668 26.734.500

VInhO ESPECIAl²     21.390.159     19.967.310     22.469.950     27.912.934 20.424.983

VInhO FInO3     15.184.398     14.876.896     15.443.016     19.121.750 15.354.938

  Tinto          236.802          211.484          150.806          214.269 164.219

  Rosado       5.968.959       4.878.930       6.876.128       8.576.915 4.905.826

  Branco       1.851.136       1.706.679       1.605.767       1.764.851 1.893.469

ESPUMAnTES       9.701.727     10.308.834     11.278.858     12.194.973 12.602.610

ESPUMAnTE MOSCATEl       2.946.179       2.996.441       3.610.289       3.783.531 4.588.465

SUCO DE UVA InTEGRAl     31.915.860     41.630.515     50.151.874     72.216.872 88.013.377

SUCO DE UVA COnCEnTRADO4   154.139.955   174.461.580   167.646.620   191.849.570   196.799.675 

TOTAl   443.187.961   481.381.827   463.732.929   531.313.541   530.727.006 

¹Elaborado com uvas americanas e híbridas; ²corte de vinho de mesa e vinho fino de viníferas; 3 elaborado a partir de cultivares Vitis vinifera;
4valores convertidos em suco simples.
Fonte: UVIBRA e IBRAVIN.
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho.

Tabela 7. Comercialização de vinhos e de suco de uva provenientes do Rio Grande do Sul, em litros.
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suco utilizou, em 2014, em torno de 15% a mais de 
uvas do que o segmento de vinhos.

Consumo per capita

Com base nas informações de comercialização 
foi calculado o consumo per capita dos principais 
produtos. Para o cálculo, foram deduzidas as 
exportações e somadas as importações. Assim, 
o consumo per capita de vinhos (nacionais mais 
importados), foi de 1,72 litros, sendo que desse 
valor, 0,12 litro é de vinhos espumantes. 

O consumo de suco de uvas foi de 1,36 litros por 
habitante. 

Cada habitante do país, consumiu, em média, 
3,80 kg de uvas frescas e 0,12 kg de uvas passas.

Considerações Finais

•  Ocorreu um leve aumento na produção de uvas 
no Brasil. O volume de uva processada sofreu 
redução enquanto a uva in natura teve seu volume 
aumentado. 

•  No que se refere à comercialização de vinhos 
do Estado do Rio Grande do Sul, os dados 
quantitativos mostram um fraco desempenho.

•  O mercado dos vinhos nacionais apresentou um 
fraco desempenho em 2014, com exceção dos 
espumantes.

•  O segmento de suco de uvas, por sua vez, 
apresentou excelente desempenho e continua em 
expansão. 
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