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Introdução
A vitivinicultura brasileira tem despertado interesse
em vários segmentos da economia e tem sido
objeto de muitos trabalhos acadêmicos, dissertações
e teses, devido à importância que assume para
a sustentabilidade da pequena propriedade de
agricultura familiar, para o desenvolvimento do
território onde está instalada, para a agregação
de valor aos produtos, para o prestígio e para os
aspectos culturais.
A crise econômica mundial associada ao ingresso
de outros países no mercado tem influenciando
fortemente o desempenho da vitivinicultura
brasileira. As empresas vinícolas estão se ajustando
ao mercado e buscando novas opções, assim como
as associações de produtores e instituições ligadas
ao setor. Essas instituições – academia e empresas
– necessitam de informações atualizadas sobre o
desempenho do setor para suas avaliações, análise
crítica e planejamento. O objetivo desta publicação
é o de fornecer um conjunto de informações

sistematizadas, com uma breve avaliação sobre o
desempenho da vitivinicultura brasileira, em 2013.
Os dados de área e produção de uvas referemse a todo o país, pois são disponibilizados pelo
IBGE. No entanto, não se dispõe de estatísticas
sobre a produção e a comercialização nacional de
vinhos, suco de uvas e derivados. Considerando
que Rio Grande do Sul é responsável por cerca de
90% da produção nacional desses produtos, ao se
analisar o desempenho desse Estado, ter-se-á uma
boa aproximação do desempenho da agroindústria
vinícola do país. O Estado de Santa Catarina
apresenta estatísticas da produção desses produtos,
também disponibilizadas neste documento.

Produção de uvas
De acordo com os dados estatísticos disponíveis no
portal do IBGE, em 2013, houve redução de 2,95%
na produção de uvas no Brasil, em relação ao ano
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de 2012 (Tabela 1). Ao contrário do ocorrido em
2012, no ano de 2013, o Estado do Paraná teve
sua produção aumentada em 12,13%, mas ainda
ficando abaixo da produção do ano de 2011. Os
demais Estados mantiveram a mesma tendência
do ano anterior. Pernambuco e Minas Gerais
apresentaram aumento de produção de uvas de
1,77% e 25,99%, respectivamente, em relação
ao ano de 2012. O elevado aumento na produção
de uvas em Minas Gerais deve-se às diversas
ações de pesquisa, desenvolvimento e extensão
que culminaram no surgimento de um novo polo
de produção de uva ‘Niágara’ para consumo in
natura, na região de São Gonçalo de Sapucaí, e
de outro polo produtor de uvas Vitis vinifera L.
de elevada concentração de açúcar, no sul do
Estado, na região cafeeira, em que são realizadas
duas podas, com inversão do ciclo da videira, com
a colheita no inverno, quando a precipitação é
baixa.

por um lado, pela baixa competitividade da uva
destinada ao mercado externo e, por outro, pela
reconversão das cultivares de uvas sem sementes
tradicionais em novas cultivares protegidas,
oriundas principalmente de grandes empresas
americanas, italianas e sul africanas. A expectativa
é de que, para 2014, a área cultivada de uvas na
Bahia retorne aos patamares de 2012. Em Santa
Catarina, ocorreu geada na região tradicional de
produção, reduzindo a quantidade produzida; no
entanto, segundo informações obtidas junto a
representantes de produtores, deduz-se que os
números apresentados pelo IBGE devem estar
equivocados.

Nos Estados da Bahia, São Paulo, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, houve redução
na produção de 15,23%, 2,28%, 25,04% e
3,81%, respectivamente, em relação ao ano
de 2012. Na Bahia, a elevada redução de
produção de uvas, em 2013, pode ter ocorrido,

Em 2013, a produção de uvas destinadas ao
processamento (vinho, suco e derivados) foi de
679,79 milhões de quilos de uvas, representando
48,11% da produção nacional. O restante da
produção (51,89%) foi destinado ao consumo in
natura (Tabela 2).

Em 2012, foram incluídos o Estado do Ceará e de
Goiás, cujos dados passaram a ser disponibilizados
pelo IBGE anualmente. O Ceará apresentou redução
de produção de uvas de 13,43%, enquanto Goiás
teve um aumento de 0,24%.

Tabela 1. Produção de uvas no Brasil, em toneladas.
Estado\Ano

2009

2010

2011

2012*

2013**

-

-

-

767

664

158.515

168.225

208.660

224.758

228.727

Bahia

90.508

78.283

65.435

62.292

52.808

Minas Gerais

11.773

10.590

9.804

10.107

12.734

São Paulo

177.934

177.538

177.227

176.902

172.868

Paraná

102.080

101.900

105.000

70.500

79.052

67.546

66.214

67.767

70.909

53.153

Ceará
Pernambuco

Santa Catarina

737.363

692.692

829.589

840.251

808.267

Goiás

-

-

-

4.570

4.581

Brasil

1.345.719

1.295.442

1.463.481

1.461.056

1.412.854

Rio Grande do Sul

Fonte: IBGE. * Dados de 2012, capturados em 22.01.2013. ** Dados capturados em 23.01.2014.

Tabela 2. Produção de uvas para processamento e para consumo in natura, no Brasil, em toneladas.
Discriminação/Ano
Processamento
Consumo in natura
Total

2009

2010

2011

2012

2013

678.169

557.888

836.058

830.915

679.793

667.550

737.554

627.423

624.894

733.061

1.345.719

1.295.442

1.463.481

1.455.809

1.412.854

Fonte: Dados estimados por Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho, considerando os dados oficiais de uva para processamento
do RS, e uma estimativa para os demais Estados brasileiros.
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Área plantada e área colhida
Em relação à área colhida em 2013, o Estado
de Minas Gerais apresentou o maior aumento
(10,43%) e o Estado de Santa Catarina a maior
redução (-14,72%). Conforme já mencionado, o
aumento da área do Estado de Minas Gerais deu-se
especialmente em dois novos polos de produção:
um de uva para consumo in natura e outro para
produção de vinhos finos de elevada qualidade.
Em Santa Catarina, tudo indica que ocorreu algum
equívoco nos dados do IBGE, pois representantes de
produtores afirmam que está havendo incentivo de
plantio de uva ‘Bordô’ na tradicional região produtora
de uvas, para a produção de suco de uvas.

As áreas plantada e colhida de uvas no Brasil
que em 2012 haviam apresentado uma pequena
recuperação, em 2013, sofreram redução de 1,09%
e 1,55%, respectivamente, em relação ao ano
anterior (Tabela 3 e Tabela 4).
Os maiores aumentos de área plantada aconteceram
nos Estados de Goiás e do Ceará, onde a viticultura
está em processo de implantação, mas ainda é
muito incipiente. Os Estados de Pernambuco, Minas
Gerais e Rio Grande do sul apresentaram aumento
da área colhida de 0,06%, 11,42% e 0,58%,
respectivamente. Houve redução na área plantada,
em 2013, para os Estados da Bahia, São Paulo,
Paraná e Santa Catarina, de 8,73%, 2,30%, 6,09%
e 13,56%, respectivamente (Tabela 3).

Embora não disponível nas estatísticas do IBGE, a
viticultura está sendo implantada em outros Estados,
como Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Piauí.

Tabela 3. Área plantada de videiras no Brasil, em hectares.
Estado\Ano

2009

2010

2011

2012*

2013**

-

-

-

44

50

Pernambuco

7.104

8.801

6.963

6.813

6.817

Bahia

3.724

3.273

2.762

2.624

2.395

Ceará

854

853

785

762

849

São Paulo

9.750

9.750

9.750

9.750

9.526

Paraná

5.800

5.800

6.000

6.202

5.824

Santa Catarina

4.937

5.052

5.009

5.176

4.474

Minas Gerais

50.415

50.389

50.646

51.152

51.450

Goiás

-

-

-

166

222

Brasil

82.584

83.718

81.915

82.689

81.607

2012*

2013**

44

45

Rio Grande do Sul

Fonte: IBGE. * Dados de 2012, capturados em 22.01.2013. ** Dados capturados em 23.01.2014.

Tabela 4. Área colhida de uvas no Brasil, em hectares.
Estado\Ano

2009

2010

2011

Ceará
Pernambuco

6.003

7.501

6.822

6.763

6.787

Bahia

3.724

3.273

2.730

2.484

2.357

812

764

746

729

805

São Paulo

9.514

9.514

9.514

9.514

9.287

Paraná

5.800

5.800

6.000

6.202

5.824

Santa Catarina

4.934

5.052

5.009

5.040

4.298

48.259

48.753

49.182

49.900

49.809

Minas Gerais

Rio Grande do Sul
Goiás

-

-

-

166

171

Brasil

79.046

80.657

80.003

80.842

79.383

Fonte: IBGE. * Dados de 2012, capturados em 22.01.2013. ** Dados capturados em 23.01.2014.
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Produção de vinhos, suco e derivados
A produção de vinhos, sucos e derivados no Rio
Grande do Sul, em 2013, foi de 494,99 milhões
de litros, 14,55% inferior à quantidade produzida
em 2012 (Tabela 5). A redução dessa produção foi
consequência da redução da produção de uvas, que
normalmente ocorre devido a fatores climáticos e
fisiológicos, e da redução na quantidade de uvas
destinada ao processamento. Diversas cultivares
de uvas são utilizadas tanto para o processamento
como para o consumo in natura, e uma vez que
o setor vinícola tem passado por dificuldades nos
últimos anos, participando inclusive de programas
de escoamento da produção do governo federal, os
produtores de uvas destinaram uma parcela maior de
uvas para o mercado in natura, que apresenta boas
perspectivas de crescimento.

sucos e derivados, em 2013. Desse volume,
65,42% referem-se a vinhos de mesa (Tabela 6).
Ocorreu redução de 20,93% na produção de vinhos
de mesa, em 2012, e redução de 24,46% na
produção de vinhos finos nesse Estado. Observase um aumento na produção de suco de uva de
22,95% em relação ao ano anterior, incluindo suco
concentrado transformado em suco simples e suco
de uva integral.

Comercialização de vinhos, suco e
derivados

Os vinhos de mesa produzidos em 2013
apresentaram redução de 7,46%, enquanto os
vinhos finos foram reduzidos em 5,68%, o suco
de uva concentrado teve redução de 17,06% e o
mosto simples diminuiu em 37,31%. Os produtos
que apresentaram aumento de produção foram o
suco de uva integral, que teve alta de 5,53%, e o
vinho fino rosado, com aumento de 36,85%.

Antes de analisar o desempenho da comercialização
de vinhos, é necessário esclarecer que, em 2013, o
setor foi beneficiado com a utilização do Prêmio de
Equalização Pago ao Produtor Rural (PEPRO), que
faz parte da Política de Garantia de Preços mínimos
do agricultor familiar e suas cooperativas para
escoar a produção. Considerando-se que a uva não
pode ser estocada, o produto entregue é o vinho,
ou seja, parte do vinho comercializado em 2013
teve uma espécie de “subsídio” do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, o que será considerado na
análise.

Em Santa Catarina, segundo dados da
Superintendência Federal da Agricultura do Estado,
foram produzidos 18,58 milhões de litros de vinhos,

O Rio Grande do Sul, em 2013, apresentou aumento
de 14,49% na comercialização de suco e vinhos em
relação ao ano anterior (Tabela 7). Ao se considerar

Tabela 5. Produção de vinhos, sucos e derivados do Rio Grande do Sul, em litros.
PRODUÇÃO
Vinho de mesa
Tinto
Branco

2009

2.010

2.011

2012

2013

205.399.206

195.267.979

257.840.749

212.777.037

196.904.222

164.124.454

157.290.088

210.113.358

175.875.432

163.111.797

39.211.278

35.408.083

46.007.504

34.938.249

32.066.403

2.063.474

2.569.809

1.719.887

1.963.356

1.726.022

39.900.568

24.805.713

47.598.471

49.787.016

46.956.931

Tinto

18.209.043

11.401.406

24.104.740

24.030.589

23.156.458

Branco

21.366.975

13.013.027

22.739.426

25.230.524

23.080.750

Rosado

324.550

391.280

754.305

525.903

719.723

Rosado
Vinho Fino

Suco de uva integral
Suco concentrado*
Mosto Simples
Outros derivados
TOTAL

16.034.003

26.887.259

39.487.800

31.908.829

33.673.396

115.032.285

116.193.425

147.821.620

188.129.275

156.031.970

53.418.555

45.912.040

77.285.998

93.341.575

58.517.506

4.043.975

5.298.716

8.774.925

3.365.288

2.909.520

433.828.592

414.365.132

578.809.563

579.309.020

494.993.545

* Transformados em litros de suco simples.
Fontes: União Brasileira de Vitivinicultura – Uvibra, Instituto Brasileiro do Vinho – Ibravin.
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho.
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o volume de uvas utilizado no PEPRO, o que equivale
a 18,8 milhões de vinhos, aproximadamente,
que fizeram parte da política de escoamento da
produção, o aumento nas vendas, descontando-se
esse volume, foi de 10,45%.
Os vinhos de mesa apresentaram aumento de
7,46%, sendo que os tintos tiveram destaque, com
aumento de 8,09% no ano. Descontando-se os
vinhos do PEPRO (em torno de 12 milhões de litros),

as vendas de vinhos de mesa teriam crescido apenas
1,64%.
Na categoria vinho fino, o aumento na
comercialização foi elevado (24,22%); porém,
pelo que tudo indica, esse aumento decorreu
exclusivamente do PEPRO, pois, deduzindo-se o
volume de vinhos equivalente à uva adquirida no
programa, ocorreu redução na comercialização de
vinhos finos na ordem de 6,26%.

Tabela 6. Produção de vinhos e suco de uvas do Estado de Santa Catarina, em litros.
Produtos/Anos
VINHO DE MESA
Tinto

2009

2010

2011

2012

2013

11.203.414

12.468.009

13.755.511

15.374.671

12.156.670

9.695.301

10.511.009

11.764.810

12.813.136

10.584.087

Rosado

2.200

1.250

2.050

12.000

6.700

Branco

1.505.913

1.955.750

1.988.651

2.549.535

1.565.883

237.333

214.022

417.789

337.802

255.178

207.331

158.016

230.644

254.258

165.333

Rosado

12.511

23.700

41.066

11.433

Branco

VINHO FINO
Tinto

17.491

32.306

146.079

72.111

89.845

ESPUMANTES

50.278

58.950

57.750

-

95.705

MOSTO DE UVA*

16.348

755.957

8.178

529.872

-

SUCO DE UVA
TOTAL

-

-

2.814.761

4.941.430

6.075.610

11.507.373

13.496.938

17.053.989

21.183.775

18.583.163

Fonte: MAPA/SC, dados preliminares.
* Suco de uva integral mais suco concentrado transformado em suco simples.
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho.

Tabela 7. Comercialização de vinhos e de suco de uva provenientes do Rio Grande do Sul, em litros.
Produtos/Anos
VINHO DE MESA1

2009

2010

2011

2012

2013

234.525.979

221.242.945

230.310.468

206.203.380

221.590.810

193.004.182

188.649.074

196.562.722

173.964.776

188.033.494

Rosado

2.307.580

2.036.928

1.668.823

1.738.134

1.777.648

Branco

39.214.217

30.556.943

32.078.923

31.266.661

31.779.668

113

293

699

239

2.257

33.080.270

21.390.159

19.967.310

22.469.950

27.912.934

19.576.295

15.184.398

14.876.896

15.443.016

19.121.750

Tinto

VINHO ESPECIAL²
VINHO FINO³
Tinto
Rosado

213.835

236.802

211.484

150.806

214.269

Branco

13.290.140

5.968.959

4.878.930

6.876.128

8.576.915

8.742.660

9.701.727

10.308.834

11.278.858

12.194.973

ESPUMANTES
ESPUMANTE MOSCATEL

2.500.230

2.946.179

2.996.441

3.610.289

3.783.531

SUCO DE UVA INTEGRAL

29.131.455

35.164.681

45.222.136

53.832.204

75.973.297

SUCO DE UVA CONCENTRADO4

159.309.285

154.139.955

174.461.580

167.646.620

191.849.570

TOTAL

467.289.992

444.585.939

483.267.468

465.807.731

533.307.372

* Dados preliminares.
¹ Elaborado com uvas americanas e híbridas; ² corte de vinho de mesa e vinho fino de mesa; 3 elaborado a partir de cultivares Vitis vinifera;
4
valores convertidos em suco simples.
Fonte: UVIBRA e IBRAVIN.
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho.
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Os vinhos espumantes, em 2013, continuaram sua
trajetória crescente, mas de forma menos acelerada
que os anos precedentes. Os espumantes moscatéis
obtiveram aumento de 4,80% e os espumantes finos
apresentaram crescimento de 8,12% nas vendas.
A comercialização de sucos de uva apresentou
um excelente desempenho em 2013. O suco
de uva integral apresentou aumento de 41,13%
na quantidade comercializada, e o suco de uva
concentrado aumentou 14,44%, no ano de
2013, em relação ao de 2012. O suco de uva,
por apresentar diversos benefícios à saúde, tem
aumentado sua demanda nos últimos anos.
Recentemente, parte desse aumento também pode
ser atribuída à substituição do consumo de vinho
pelo suco, uma vez que o mesmo não apresenta
restrições de consumo para a condução de veículos.

Considerações finais
•

Ocorreu redução na produção de uvas e na
área plantada com videiras no Brasil. A redução
da produção foi motivada especialmente pelas
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condições ambientais, pelo próprio ciclo da
videira e pelo fato de vinhedos estarem sendo
reconvertidos, em algumas regiões.
•

Embora os excedentes de produção de vinhos
tenham sido escoados, em parte utilizandose os benefícios do programa de escoamento
da produção do governo federal, foi notória a
melhoria do desempenho do setor de vinhos
em 2013 no que tange à comercialização dos
produtos elaborados.

•

Houve crescimento na comercialização dos
vinhos de mesa, nos vinhos finos e nos
espumantes.

•

Os segmentos de suco de uvas e o de uva de
mesa continuam em expansão.

•

O consumo per capita de vinhos no Brasil, foi de
1,85 litros em 2013, incluindo os espumantes.

•

O consumo médio de suco de uvas foi de 1,24
litros por habitante, no Brasil, em 2013.
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