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Mercado e Sócio-economia

Evolução da área plantada de videiras no Rio Grande do Sul-1995 a 2007

Loiva Maria Ribeiro de Mello
1
; Carlos Alberto Ely Machado

1
; Flávio Bello Fialho

1
; Luiz Carlos Guzzo

2
;

Rosemary Hoff
1

Objetivando quantificar a evolução da área com videiras no Estado do Rio Grande do Sul, por grupo de
cultivares, foram utilizados os dados do cadastro vitícola referente aos anos de 1995 a 2007. As cultivares de
uvas foram agrupadas em americanas e híbridas (tintas e brancas) e viníferas (tintas e brancas). As uvas
rosadas foram somadas às brancas. Para o cálculo da taxa de crescimento utilizou-se o modelo Y=Ae

rt
, onde

Y=área plantada; A=intercepto; e=base dos logaritimos naturais; r=taxa de crescimento e t=tempo. A taxa de
crescimento composta anual R foi calculada a partir de r (taxa instantânea) por R=(e

r 
 -1). A área total de uvas,

entre 1995 e 2007, apresentou uma taxa de crescimento de 4,24% ao ano. A área do grupo das uvas
americanas e híbridas tintas cresceu 3,90% ao ano enquanto do grupo americanas e híbridas brancas cresceu
5,37% ao ano. Para as cultivares viníferas, além do cálculo no agrupamento, foram avaliadas situações
específicas. Para as uvas viníferas tintas a taxa de crescimento no período foi de 12,46% ao ano considerando
todo o período, no entanto observou-se que o maior crescimento se deu entre os anos de 1995 e 1999, com
uma taxa de 22,26% ao ano. No caso das uvas viníferas brancas, o modelo para o cálculo da taxa de
crescimento não apresentou um bom ajuste. Sendo assim, houve a necessidade de calcular duas taxas.
No período 1995 a 2003, as cultivares viníferas do grupo brancas, apresentou uma taxa negativa de 2,41% ao
ano, enquanto no período seguinte (2003 a 2007), houve crescimento de 1,56% ao ano.
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Perfil dos vitivinicultores do município de Uruguaiana, Região da Fronteira Oeste/RS

Uirá do Amaral
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A região da Fronteira Oeste/RS, localizada na Campanha Gaúcha, entre outras, apresenta excelentes
condições edafoclimáticas para o cultivo de videiras Vitis vinifera, bem como, boas condições topográficas.
O município de Uruguaiana possui uma cooperativa, denominada Vinoeste e uma estrutura de produção ainda
incipiente. A área plantada com uvas finas atualmente é de aproximadamente 20 hectares. Tendo em vista que
o setor está em expansão na região da Fronteira Oeste/RS, buscou-se conhecer melhor, por meio de um
trabalho de pesquisa, a situação da produção de uvas em Uruguaiana/RS. Foi avaliado o perfil de
10 produtores pertencentes à Cooperativa Vinoeste, que já possuem área implantada. Foram levadas em
consideração as diferenças existentes entre os integrantes. A coleta de dados foi realizada em uma reunião,
junto aos produtores, aplicando-se um questionário teórico, elaborado em função de trabalhos, artigos e
revistas já publicados. Na safra de 2006-2007 a produção atingiu 25.508 kg, para a primeira produção a
Cooperativa adquiriu 35 toneladas, conferindo um total de 50 mil garrafas. Os resultados obtidos indicam que
os produtores de uva de Uruguaiana são pequenos produtores, com pouca tradição no ramo da fruticultura,
mas com excelente instrução. As áreas plantadas variam de 0,5 a 7,5 ha, com alta tecnologia de produção.
Muitos parreirais foram recentemente implantados, e outros estão em início de produção. As principais
cultivares são Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay. São poucos os produtores com tradição no ramo da
fruticultura, praticamente 95% possuem produção paralela com a lavoura de arroz e a pecuária. Devido este
fato, existe grande preocupação com problemas oriundos por deriva de agrotóxicos das lavouras orizícolas.
A produtividade alcançada atualmente é em média de 12 ton.ha

-1
. Com a consolidação da Vinoeste, o futuro da

cadeia produtiva de uvas finas em Uruguaiana aponta para um crescimento da área plantada e da produção.
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