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Apresentação
O

O Programa de Revitalização da Viticultura Paranaense vem apoiar a cadeia
produtiva da cultura da uva no Estado do Paraná, através do fortalecimento
do setor produtivo, agroindustrial e turístico nas diferentes regiões do Estado.
Baseado em 4 eixos (Produção, Agroindústria, Comercialização e
Turismo), pretende-se, com o programa, melhorar as condições de produção
e comercialização dos produtos, de forma que o agricultor possa ter mais
segurança desde o plantio até a comercialização, o que criará condições para
a revitalização e ampliação da área com cultivo de videira no Estado.
Com a redução de impostos sobre a cadeia dos derivados da uva, serão
gerados mais emprego e renda.
A integração dos setores agroindustrial e produtivo com o setor
turístico oferecerá oportunidades de negocio aos produtores paranaenses, e
principalmente, maior sustentabilidade ao setor.
A criação de uma Câmara Setorial também permitirá discutir a realidade
do setor e propor políticas publicas para o mesmo.
Através do apoio da Fomento Paraná, o produtor terá facilidade de acesso
a linhas de crédito e, consequentemente, a viticultura fortalecida por meio de
investimentos em estrutura e tecnologia.
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Programa de Revitalização da Viticultura
Paranaense - REVITIS
A fruticultura tem relevante importância social e econômica para os agricultores
paranaenses em função da rentabilidade do cultivo. A viticultura movimentou
aproximadamente 195 milhões de reais, em uma área de cultivo de 3.666
hectares no Estado (SEAB/DERAL, 2018).

Municípios com cultivo de uvas no Paraná - 2018
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A viticultura é uma atividade que exige alto nível tecnológico e está em
constante evolução. Isso demanda atenção do produtor/agroindústria na
gestão da atividade, visando garantir a sustentabilidade do setor.
Em 2008, o Paraná possuía em torno de 6.000 ha com videiras, porém a partir
de 2012 observou-se redução na área de cultivo. Muitos viticultores migraram
para outras atividades em função de problemas envolvendo principalmente:
aspectos fitossanitários, comerciais, perda de competitividade em função
da entrada de uvas provenientes de diferentes Estados, entre outros.

Evolução de Área e Produção no Paraná - 2009 a 2018
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Na última década, verificou-se um novo ciclo de investimento na
agroindústria da uva no Estado. Novas tecnologias de vinificação resultaram
na ampliação de diversas vinícolas que buscam a produção de suco e vinho
com qualidade.
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Toneladas

UVAS

A VINOPAR - Associação de Vitivinicultores do Paraná, criada em 2017, foi
fruto dessa dinâmica, e hoje congrega 11 vinícolas e produtoras de suco de
uva. Segundo levantamento recente entre seus associados, o processamento
de uva previsto até 2024 tem um potencial de crescimento de 57% para
uva para sucos e vinhos coloniais, e de 342% para uvas de vinhos finos.

Processamento de uvas pelas vinícolas
paranaenses em 2019

Fonte: VINOPAR
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Na contramão dessa realidade de investimentos observados na indústria
de processamento de uva, na produção primária constatamos diminuição
na área de cultivo e na produção (SEAB/DERAL, 2018). No momento, a
maior parte da matéria prima utilizada pela indústria Paranaense provém
de outros Estados. O Paraná deixa de gerar empregos e renda além dos
recursos provindos de impostos.
Na perspectiva de novas oportunidades de negócios, o Governo do Paraná
junto com entidades ligadas ao setor produtivo criou um Programa Estadual
de Revitalização da Viticultura Paranaense – REVITIS.
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OBJETIVOS
GERAL:
Estabelecer e difundir bases técnicas, legais e econômicas para o
desenvolvimento e revitalização da viticultura e da agroindústria vitícola
no Estado do Paraná.

ESPECÍFICOS:
Revitalizar a viticultura no Estado do Paraná;
Promover expansão da área com o cultivo da videira no Estado;
Incentivar a integração dos atores da cadeia produtiva da uva, visando o
seu desenvolvimento de forma justa para todos;
Realizar capacitação de técnicos e produtores sobre a cultura da videira;
Treinamento de produtores de vinhos, sucos e doces;
Fortalecimento da agroindústria da uva (cantinas, vinícolas, usinas de
suco e fábricas de doces);
Inserir a uva e seus derivados nos mercados institucionais;
Promover o consumo da uva e seus derivados;
Fortalecimento dos polos de viticultura, explorando características locais
e regionais, e promoção de novos polos produtores;
Estruturar a rede estadual de pesquisa em viticultura;
Impulsionar o turismo nas regiões produtoras de uva e de seus subprodutos;
Criação da Câmara Setorial em Viticultura.
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ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
A estratégia de ação do Programa é baseada em 4 eixos: Produção;
Comercialização; Agroindústria e Turismo.

EIXO 1

PRODUÇÃO

Capacitação da
Assistência Técnica.

Assistência Técnica
aos viticultores.
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Estruturar e fortalecer a pesquisa Estadual, visando desenvolver
e validar tecnologias para o desenvolvimento da viticultura.
Implantação de Propriedades
Referência em diferentes locais do
Estado, as quais serão acompanhadas
pelos técnicos das instituições
parceiras do programa, sendo
possível referendar tecnologias
adequadas para cada região.

Treinamento de produtores e
técnicos através do Sistema
Treino e Visita.
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Material propagativo isento de
vírus e com garantia genética,
visando bom estabelecimento
do pomar.

EIXO 2

comercialização

Propor alteração na
legislação fiscal do
Estado do Paraná
visando estabelecer
condições competitivas
da agroindústria
estadual com outros
estados da federação.
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agroindústria

EIXO 3

Fortalecer a agroindústria de uva no Estado do Paraná.

EIXO 4

TURISMO

Promover o turismo
relacionado ao cultivo da
uva e seus derivados.
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PÚBLICO ALVO
agricultores;
empreendedores;
agroindústrias.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA
O Programa tem como área de atuação o
Estado do Paraná.

COMO PARTICIPAR
Através de cadastro no Instituto
Emater ou no site da Seab.

QUEM DEVE PARTICIPAR
Agricultores, Associações de Produtores, Cooperativas,
Empresas, Agroindústrias, Secretarias Municipais de
Agricultura, Universidades, técnicos autônomos.
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