
CADASTRO VITÍCOLA
do Rio Grande do Sul

o CADASTRO DO VITICULTOR visa obter informações

específicas sobre identificação e descrição dos parreirais,

variedades, situação dos vinhedos, destino das uvas

produzidas em cada safra, com a finalidade de propor e

=implementar políticas de desenvolvimento para o setor.-=Em 1995, foi dado início ao cadastro vitícola, a partir do-=PROVITIS; com envolvimento e parcerias de órgãos públicos,

sindicatos, associações, empresas e os próprios viticultores.

=Através de cadastradores treinados, foram levantados em--campo os dados referentes à área, número de pés,

=espaçamento e produção de cada cultivar, entre outros. As

=atualizações anuais foram realizadas através das declarações-=dos produtores.

A partir de 2000 a Embrapa Uva e Vinho firmou convênio com o

Ibravin, MAPA, SAA/RS e várias ações foram realizadas para= aqilização e modernização do processo de tomada e uso das-iiiii informações.

= Estas informações passaram a ser obtidas via Web e o acesso- realizado em diversos níveis:
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Rua Livramento, 515 95700-000 Bento Gonçalves, RS
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Capítulo 1/. Evolução da viticultura do Rio Grande do Sul-1 995
a 2004
Contém a evolução da área e produção por cultivar em todo o
período de realização do cadastro, em forma gráfica ou "j
numérica, de maneira dinâmica.

A base de dados do Cadastro Vitícola . é ..utilizada
especialmente para o controle da qualidade da produção de
vinhos e derivados. As informações processadas estão
disponíveis em CD ROOM na seguinte forma:

Capítulo I. Cadastro Vitícola do Rio Grande do Sul: 2001 a
2004
Apresenta informações referentes aos vinhedos por cultivar,
para os anos de 2001 a 2004,de forma interativa, podendo ser
impressas ou exportadas para uma planilha.

Capítulo 1/1. Cultivares
Faz uma descrição das principais cultivares de uvas utilizadas
para o processamento e das novas cultivares de uvas
geradas pela Embrapa Uva e Vinho. com a irnarmrn riA cada
umad~E Cadastro viticola do Rio
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