
Panorama da vitivinicultura brasileira em 2012
Loiva Maria Ribeiro de Mello no Vale do São Francisco (pE e Tabela 1. Produção de uvas no Brasil, em toneladasPesquisadora da Embrapa Uva BA).
e Vinho Embora não disponível nas Estado/Ano 2008 2009 2010 2011 2012*

estatísticas do ruGE, a viticultura Pernambuco 162.977 158.515 168.225 208.660 224.758
A vitivinicultura brasileira está está sendo implantada em vários Bahia 101.787 90.508 78.283 65.435 62.292
passando por uma transformação. Estados, como Mato Grosso do Minas Gerais 13.711 11.773 10.590 9.804 10.107
E uma atividade importante para Sul, Goiás, Espírito Santo, Ceará São Paulo 184.930. 177.934 177.538 177.227 176.902
a sustentabilidade da pequena e Piauí. Paraná 101.500 102.080 101.900 105.000 70.500
. propriedade no Brasil e tem se Não se dispõe de estatísticas Santa Catarina 58.330 67.546 66.214 67.767 70.909
tornado também importante no sobre a produção e comerciali- Rio Grande do Sul 776.027 737.363 692.692 829.589 840.251
desenvolvimento de algumas zação nacional de vinhos e suco Brasil 1.399.262 1.345.719 1.295.442 1.463.481 1.455.809
regiões, na geração de emprego de uvas. O Estado do Rio Grande

Fonte: IBGE. *Dados de 2012 capturados em 22.01.2013.
em grandes empreendimentos que do Sul, responsável por cerca de
produzem uvas de mesa e uvas 90% da produção nacional desses
para processamento. Na principal produtos, possui informações re-
região produtora de uvas no Bra- lativas à produção de uvas, vinhos rabela 2. Produção de uvas para processamento
sil, a Serra Gaúcha, a vitivinicul- e derivados e à cómercialização, e para consumo in natura, no Brasil, em toneladas
tura está fortemente ligada ao tu- cuja análise permite ter uma boa Discriminação/Ano 2008 2009 2010 2011 2012
rismo. Nos últimos anos, por um aproximação do desempenho da
lado, a crise econômica mundial, agroindústria vinícola do país. Processamento 708.042 678.169 557.888 836.058 830.915

associada ao ingresso de outros A produção de vinhos, sucos e Consumo in natura 691.220 667.550 737.554 627.423 624.894

países no mercado, dificultou as derivados do Rio ~ande do Sul, Total 1.399.262 1.345.719 1.295.442 1.463.481 1.455.809

exportações de uvas de mesa do em 2012, foi de 5 9,31 milhões Fonte: Dados estimados por Loiva Maria Ribeiro de Mel/o - Embrapa Uva e Vinho

Vale do São Francisco; por outro, de litros, 0,09% s perior à quan-
o excesso de oferta de vinhos no tidade produzida em 2011 (tabela
mercado internacional, associado 5). O maior acréscimo ocorreu na

Tabela 3. Área plantada de videiras no Brasil, em hectaresao aumento do poder aquisitivo produção de suco de uva concen-
dos brasileiros, tem facilitado o trado e no mosto de uva (mosto Estadó/Ano 2008 2009 2010 2011 2012*
ingresso de vinhos importados no simples). O suco concentrado Pernambuco 7.083 7.104 8.801 6.963 6.813
país, influenciando fortemente o apresentou aumento de 27,27% Bahia 4.376 3.724 3.273 2.762 2.624
desempenho d, vitivinicultura e o mosto de uva, um aumento Minas Gerais 911 854 853 785 762
brasileira. de 20,77%, em relação ao ano de São Paulo 10.717 9.750 9.750 9.750 9.750
De acordo com dados estatísti- 2011. Considera-se que, normal- Paraná 5.800 5.800 5.800 6.000 6.202
cos disponíveis no portal do Insti- mente, grande parte do mosto de
tuto Brasileiro de Geografia e Es- uva é transformado em suco de Santa Catarina 4.836 4.937 5.052 5.009 5.176

.tatística (ruGE), houve, em 2012, uva. Em 2012, a produção de suco Rio Grande do Sul 49.819 50.415 50.389 50.646 51.152

redução de 0,52% na produção de de uva integral sofreu redução Brasil 83.542 82.584 83.718 81.915 82.507

uvas no Brasil, em relação ao ano de 19,19%. Ocorreu aumento na Fonte: ffiGE. * Dados de 2.012 capturados em 22.01.20f3.
de 2011 (tabela 1).A maior redu- produção de vinhos finos de 4,6%
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ção da produção ocorreu no Esta-
do do Paraná (-32,86%). Também
ocorreu redução de produção nos
Estados da Bahia (-4,80%) e de
São Paulo (-0,18%). Nos Estados
de Pernambuco, Minas Gerais,
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, houve aumento de produção
de uvas de 7,71%,3,09%,4,64%
e 1,29%, respectivamente, em
relação ao ano de 2011.
Em 2012, a produção de uvas
destinadas ao processamento
(vinho, suco e derivados) foi de
830,92 milhões de kg, repre-
sentando 57,07% da produção
nacional. O restante da produção
(42,93%) foi destinado ao consu-
mo in natura (tabela 2).
As áreas plantada e colhida de
uvas no Brasil apresentaram pe-
quena recuperação em 2012, com
aumento de 0,72% e 0,78%, res-
pectivamente, em relação ao ano
de 2011(tabela 3 e tabela 4). Os
maiores aumentos de área aconte-
ceram nos Estados do Paraná e de
Santa Catarina. No Paraná, a área
plantada aumentou 3,37% e em
Santa Catarina aumentou 3,33%,
em 20 12.No Estado maior produ-
tor de uvas do Brasil, Rio Grande
do Sul, ocorreu aumento da área
plantada de apenas 1%, em 2012.
Em Pernambuco, a área plantada
com videiras sofreu redução de
2;15% e na Bahia, a redução foi
de 5% em 2012.
Cabe mencionar que em 2011

já houve reduções importantes na
área com videiras, especialmente

e redução na produção de vinhos
de mesa em 17,48%.
Em Santa Catarina, segundo
dados da Superintendência Fe-
deral da Agricultura do Estado,
foram produzidos 21,18 milhões
de litros de vinhos e derivados da
uva e do vinho em 2012 (tabela 6}.
Desse volume, 72,57% referem-
se a vinhos de mesa. Ocorreu
aumento (11,77%) na produção
de vinhos de mesa em 2012 e, re-
dução de 19,14% na produção de
vinhos finos no Estado, enquanto
que na de suco houve incremento
de 75,55%, incluindo suco con-
centrado transformado em suco
simples e suco de uva integral. A
propósito, desde 2011 é que estão
sendo também disponibilizados
os dados de produção de suco de
uva catarinense. C~be salientar
que, em 2012, a safra de uvas
utilizadas para elaboração de vi-
nhos finos foi prejudicada devido
à chuva de granizo ..
O Rio Grande do Sul, em 2012,
apresentou redução na comer-
cialização de suco e vinhos,
em relação ao ano anterior, de
3,61% (tabela 7). Os vinhos de
mesa tiveram redução de 10,13%,
enquanto os vinhos finos apresen-
taram aumento de 12,53%. Esse
aumento decorreu do aumento das
exportações, devido ao Programa
de Escoamento da Produção do
governo federal (PEP). Os vinhos
espumantes, em 2012, continua-
ram sua trajetória crescente. Os
espumantes moscatéis obtiveram
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aumento de 20,49%, e os espu-
mantes apresentaram crescimento
de 9,41% nas vendas. O aumento
crescente dos espumantes nos
últimos anos, aliado à trajetória
descendente dos vinhos finos
nacionais, mostra que em apenas
cinco anos a proporção de vinhos
finos/espumantes passou de 2,43

Vinhedos localizados no Vale do São Fransico.

para 1,51, ou seja, enquanto em uva, que vinha apresentando tra-
2008 para cada garrafa de es- jetória crescente, em 2012 apre-
pumante (inclusive moscatéis) sentou aumento de apenas 1%. O
nacional vendida eram comer- suco de uva integral apresentou
cializadas 2,43 garrafas de vinhos aumento na quantidade comer-
finos, em2012 essa relação foi de cializada de 19,04%, enquanto o
uma garrafa de espumante para suco de uva concentrado apresen-
1,51 garrafa de vinho fino. tou redução de 3,91%, no ano de
A comercialização de sucos de 20 12~em relação ao de 2011.


