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A vitivinicultura é uma atividade importante para a sustentabilidade da pequena propriedade no Brasil e tem se tomado também
importante no desenvolvimento territorial associado às atividades ligadas ao turismo. Nos últimos anos, a atividade tem se tomado
importante, também, na geração de emprego em grandes empreendimentos que produzem uvas de mesa e uvas para processamento.

De acordo com os dados estatísticos disponíveis no portal do IBGE, em 20 11, houve aumento de 12,97% na produção de uvas no
Brasil, no entanto esse comportamento não se verificou em todos os Estados (Tabela I). O maior aumento da produção ocorreu no Estado de
Pernambuco (24,03%) em decorrência do aumento da área plantada em 20 IO. No entanto, em 2011, foi nesse Estado onde ocorreu a maior
redução da área plantada (20,88%), que levará a redução da produção em 2012. Na Bahia, tanto a produção de uvas como a área
plantada com videiras sofreram redução de 16,41 % e 15,61 %, respectivamente. Também ocorreu redução de produção de uvas nos
Estados de Minas Gerais (-7,42%) e São Paulo (-0,17%). O Rio Grande do Sul, principal Estado produtor de uvas e vinhos do país,
apresentou aumento de 19,76% na produção de uvas. Também ocorreu aumento na produção dos Estados de Santa Catarina (2,34%)
e Paraná (3,04%). Em 20 11, a produção de uvas destinadas ao processamento aumentou em quase 50%, devido às condições climáticas
favoráveis, representando 57,13% do total de uvas produzidas no Brasil, sendo o restante destinado ao mercado de uva in natura (Tabela 2).

Com relação às áreas plantada e colhida de uvas no Brasil ocorreu, em 20 11, uma redução de 2, 15% e 0,08%, em comparação com o ano
anterior, respectivamente (Tabela 3 eTabela4).

As maiores reduções das áreas ocorreram nos estados de Pernambuco e Bahia, cuja produção se concentra no Vale do Submédio São
Francisco. Em Pernambuco, houve redução de 20,88%, em 2011, na área plantada com videiras e 9,05% na área colhida, em relação ao ano
de 20 10. Na Bahia, a redução das áreas plantada e colhida foi de 15,61 % e 16,59%, ,..------------------------------------,

Tabela 1. Produção de uvas no Brasil, em toneladas
respectivamente. Também ocorreu redução das áreas plantada e colhida de uva, no Estado de =--:--:-;-:- _

Santa Catarina, embora em valores reduzidos (menos de 1%). Os únicos Estados que 'EstadO/Ano 1 2008' 2009' 20101 20111

apresentaram aumento de área com videiras, em 20 11, foram o Rio Grande do Sul e o Paraná: Pernambuco 162.977 158.515 168.225---:2:-:0::::8--:.6::::670
0,51 % e 3,45% na área plantada e, 0,88% e3,45% na área colhida, respectivamente. 8ahia 101.787 90.508 78.283 65.435

Embora não disponível nas estatísticas do IBGE, a viticultura está sendo implantada Minas Gerais 13.711 11.773 10.590 9.804
em vários estados, como Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Ceará e Piauí. São Paulo 184.930 177.934 177.538 177.227
Não se dispõe de estatísticas sobre a produção e comercialização nacional de vinhos e suco de Paraná 101.500 102.080 101.900 105.000
uvas. O Estado do Rio Grande do Sul, responsável por cerca de 90% da produção nacional Santa Catarina 58.330 67.546 66.214 67.767
desses produtos, possui informações relativas à produção de uvas, vinhos e derivados e Rio Grande do Sul 776.027 737.363 692.692 829.589
à comercialização, cuja análise permite ter uma boa aproximação do desempenho da Brasil 1.399.262 1.345.719 1.295.442 1.463.481

agroindústria vinícola do país. Fonte: JBGE. Dados de 2011 capturados em 27.01.2012
A produção de vinhos, sucos e derivados do Rio Grande do Sul, em 2011, apresentou Tabela 2. Produção de uvas para processamento e para consumo in natura, no Brasil, em toneladas

aumento de 39,68%, em relação ao ano anterior (Tabela 5). Cabe mencionar que a produção do
ano 20 IO havia sofrido redução devido a fatores climáticos. O maior acréscimo ocorreu na
produção de vinhos de mesa finos, elaborados a partir de uvas Vitis Vinífera, 91,88% a mais
que a quantidade produzida em 2010. Dentre o grupo desses vinhos, os tintos superaram em
111,41 %, do volume produzido no ano anterior. Os vinhos de mesa (elaborados com uvas
americanas e híbridas) aumentaram 32,04%, em 20 11, e o suco de uva, que também utiliza esse
grupo de uvas, apresentou aumento de 30,91 % (integral mais concentrado).

Em Santa Catarina, segundo dados da Superintendência Federal da Agricultura do Estado,
foram produzidos 14,17 milhões de litros de vinhos em20 11. Desse volume, 97,05% referem-
se a vinhos de mesa (Tabela 6). Comparativamente ao ano de 20 IO, ocorreu aumento
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Discriminação/Ano 2009 2011

Processamento*
Consumo in natura
Total

708.042
691.220

1.399.262

2008 2010

678.169
667.550

1.345.719

557.888
737.554

1.295.442

836.058
627.423

1.463.481

*Dados estimados pelo autor - Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho

Tabela 3. Área plantada de videiras no Brasil, em hectares
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IEstado/Ano
1

2008
1

2009
1

2010 I 2011 I
Pernambuco 7.083 7.104 8.801 6.963
Bahia 4.376 3.724 3.273 2.762
Minas Gerais 911 854 853 785
São Paulo 10.717 9.750 9.750 9.750
Paraná 5.800 5.800 5.800 6.000
Santa Catarina 4.836 4.937 5.052 5.009
Rio Grande do Sul 49.819 50.415 50.389 50.646
Brasil 83.542 82.584 83.718 81.915

Fonte: IBGE. Dados de 2011 capturados em 27.01.2012
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Tabela 4. Área colhida de uvas no Brasil, em hectares

Fonte: IBGE. Dados de 2011 capturados em 24.01.2012
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I Estado/Ano 2008 1__ 2_0_0_9_.1...1__ 2_0_10_1 __ 2_0_1_1_1
=-P-er-n-a-m-b-u-c-o------L.----:5,...,.9:-:3'""4 6.003 7.501 6.822

Bahia 4.217 3.724 3.273 2.730
Minas Gerais 869 812 764 746
São Paulo 10.541 9.514 9.514 9.514
Paraná 5.800 5.800 5.800 6.000
Santa Catarina 4.836 4.934 5.052 5.009
Rio Grande do Sul 47.177 48.259 48.753 49.182
Brasil 79.374 79.046 80.657 80.003
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