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VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE VITICULTURA E ENOLOGIA

o CADASTRO VITíCOLA: SUBsíDIOS PARA POlÍTICAS
DE REESTRUTURAÇÃO DO SETORVITIVINíCOLA BRASILEIRO

o Cadastro Vitícola é um mecanismo que estabelece a base de informa-
ções necessárias para exercer com eficiência o planejamento, o desenvolvi-
rnerrro. o controie e a fiscalização da produção de produtos vitivinícolas. Por
este motivo, a elaboração do Cadastro Vitícola tem sido solicitada por muitos
organismos. O controle de qualidade e a reestruturação do Setor Vitivinícola
são assuntosabordados em diversos fóruns de decisão. A primeira etapa deste
processo é o Cadastro do Viticultor. Este,fornecerá as informações necessárias
sobre a identificação e descrição dos parreirais, variedades, situação dos vi-
nnedos e destino das uvas produzidas. Em 1995e 1996,foram cadastradas mais
de 12 mil propriedades nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul
(concentra mais de 90% da produção nacional), onde a viticultura apresenta
expressividade econórnlco. perfazendo uma área de 24 mil ha. No ano de
1995, estas propriedades produziram 426 mil t de uvas. O levantamento dos
dados foi realizado por cadastra dores treinados, que visitaram cada proprie-
oade vitícola para entrevistar viticultores e medir os parreirais para o cálculo
aos áreas. Inicialmente, os dados serão analisados considerando a produtivi-
dade e a área de cada cultivar por intervalos de idade dos vinhedos, com o
intuito de ter uma radiografia inicial da viticultura. Estima-seque as proprieda-
des cadastradas representem 95%do volume total de uvas produzidas no Esta-
do com finalidade de mercado. O Cadastro Vitícola deve ser um processo
contínuo, com levantamentos anuais de parreirais novos, erradicações e desti-
no da produção. Deverá, também, ocorrer a checagem em campo, por
amostragem, da identificação das cultivares, de forma a dar maior consistên-
cia aos dados. Outro aspecto a considerar é a criação de um sistema único de
informações sobre o Setor Vitivinícola, para possibilitar o cruzamento de infor-
mações provenientes de todos os segmentos do setor. Isto, subsidiará a formu-
lação de uma política vitivinícola em bases mais sólidas.
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