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História Ambiental e Migrações: Diálogos

Entre florestas e parreirais: a vitivinicultura
no Alto Vale do Rio do Peixe/SC1

Eunice Sueli Nodari

Introdução

O presente capítulo tem como objetivo discutir aspectos da Vitivini-
cultura no Alto Vale do Rio do Peixe, tendo como referencial geográfico
principal os municípios de Videira, Tangará e Pinheiro Preto, no estado de
Santa Catarina.

A produção de vinhos tem sido considerada, a partir do século XX,
como uma commodity importante em várias partes do mundo. O interesse
para tal se deve tanto ao seu valor comercial, quanto aos seus aspectos sim-
bólicos, culturais e estéticos. Além disso, nas últimas décadas o vinho vem
sendo associado às questões de saúde, pois pesquisas demonstraram que
ele tem efeitos positivos para prevenir e tratar doenças, como, por exemplo,
doenças cardiovasculares, além de estar associado a longevidade (GUIL-
FORD; PEZZUTO, 2011).

A vitivinicultura, como tema de pesquisa, acabou despertando o in-
teresse de geógrafos, economistas, historiadores e mais recentemente de
antropólogos, que pesquisam sobre esta commodity em perspectivas locais,
regionais e mundiais. Entre os trabalhos que se destacam, tem-se a coletâ-
nea de textos na obra intitulada Wine and Culture, em que são discutidos
vários temas tais como mercados globais, agencias locais, representações, re-
giões vinícolas, classes sociais, gênero e os usos da história e da cultura para
sustentar a qualidade e a autenticidade do vinho (BLACK; ULIN, 2013).

De acordo com Black e Ulin (2013, p. 6), por muito tempo o vinho
era considerado somente como uma bebida alcoólica. Desta forma não des-

1 Estes resultados fazem parte do projeto de pesquisa intitulado “Dos vinhedos familiares às
grandes empresas: a reconfiguração de paisagens no Brasil através da Vitivinicultura”, que
conta com o auxílio financeiro do CNPq e Bolsa de Produtividade em Pesquisa do mesmo
órgão. É um projeto executado em parceria com Spatial History Project – CESTA/Stanford
University.
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pertava a atenção para pesquisas de maior folego na área das humanidades.
Esta percepção acabava deixando de lado outros aspectos importantes rela-
cionados ao vinho como o ritual, o simbólico e a sua importância social em
muitas culturas. Além disso, em muitas sociedades, tanto no passado quan-
to no presente, o vinho era considerado parte da alimentação, sendo uma
importante fonte de calorias. Os autores argumentam que em vários países
da Europa o vinho está sempre presente junto com a água nas mesas de al-
moço e jantar e, muito raramente, é consumido fora das refeições (BLACK;
ULIN, 2013).

Assim como em outros países, os estudos no Brasil sobre o tema ain-
da são escassos nas áreas das ciências sociais e humanas. Isto não significa
que a viticultura não esteve presente no Brasil, pois desde o início da colo-
nização portuguesa ocorreu a introdução da uva e a consequente produção
de vinhos. Todavia, de forma mais ampla, somente no inicio do século XX,
acabou se tornando uma importante atividade industrial e comercial. A
concentração dos vinhedos e das industrias inicialmente ocorreu no Sul e
no Sudeste e, gradativamente, foi se expandindo para outras regiões como
alternativa econômica.

A Vitivinicultura no Brasil

Se compararmos a vitivinicultura brasileira com outros países mais
tradicionais na produção de vinhos, observamos que ela é bem diferencia-
da e tem características distintas. Segundo Camargo et al., a marca da viti-
cultura brasileira é a sua diversidade: as diferentes condições ambientais,
variados sistemas de cultivo e os recursos genéticos com ampla variedade.
O cultivo está difundido desde o Rio Grande do Sul, a 31o S de latitude, até
o Rio Grande do Norte e Ceará a 05o S de latitude. Existe também uma
grande variedade de altitude, gerando uma considerável diversidade de
ambientes entre as zonas de produção, com regiões de clima temperado,
subtropical e tropical (CAMARGO et al., 2011, p. 145).

Desta forma, a expansão deu-se em três biomas: na Mata Atlântica,
no Pampa (RS) e na Caatinga (Vale do São Francisco) no Nordeste do Bra-
sil. A maior produção de uvas, de vinhos e derivados se concentra na Serra
Gaúcha, no bioma Mata Atlântica, onde desde a vinda dos primeiros imi-
grantes italianos, na década de 1880, começou o cultivo de videiras e o
processamento do vinho. Maestri, em seus estudos, mostra que desde o seu
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estabelecimento nas colônias do Rio Grande do Sul, os imigrantes italianos
estavam organizando os seus pomares, onde os parreirais apareciam em
destaque (MAESTRI, 2005, p. 87).

No bioma Pampa, fronteira com o Uruguai, onde antes os campos
eram ocupados pela pecuária e cultivo de grãos como soja e arroz, agora
estão cedendo gradativamente espaço também para a vitivinicultura. Na
Caatinga, mais especificamente, no Vale do Rio São Francisco, os vinhos
são produzidos nas vinícolas instaladas em municípios pernambucanos e
baianos. O Vale se transformou em um polo de desenvolvimento tecnológi-
co da fruticultura irrigada. É importante mencionar que o crescimento do
setor vitivinícola no Brasil se deu com apoio governamental, assim como
de instituições de pesquisa, de qualificação de mão de obra, de representa-
ção de trabalhadores e do setor vinícola (POLITA, 2006, p. 143).

A nossa região de estudo, foco da primeira etapa do projeto, está
localizada no clima temperado que se caracteriza por um ciclo anual, se-
guido por um período de dormência induzido pelas baixas temperaturas do
inverno. É a viticultura tradicional no Sul e em regiões de altitude do Su-
deste do Brasil, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Para-
ná, São Paulo e Minas Gerais. Enquanto que nas áreas de clima subtropical
têm-se invernos amenos e curtos, mas sujeitos a geadas, assim com um pe-
ríodo de dormência natural em junho e julho, ela pode ser trabalhada de
forma tradicional, similar ao clima temperado. A viticultura tropical ocor-
re em regiões onde não existem temperaturas mínimas baixas suficientes
para induzir a videira à dormência. Com o crescimento contínuo e uso da
tecnologia, podem-se obter duas ou mais colheitas por ano no mesmo vi-
nhedo. Os principais polos são o Vale do Submédio São Francisco, o noro-
este paulista e o norte de Minas Gerais (CAMARGO et al., 2011, p. 145).

Todavia, independente da região onde os parreirais foram montados,
assim como toda a estrutura industrial para a fabricação do vinho, ocorre-
ram alterações drásticas no meio ambiente. As áreas de clima temperado,
após um exaustivo e destrutivo extrativismo das enormes florestas nativas,
passaram pela policultura, e, no decorrer das décadas, algumas áreas se
tornaram referência na fruticultura com destaque especial à vinicultura.

De acordo com Valduga, a vitivinicultura no Vale dos Vinhedos, as-
sim como em toda a Serra Gaúcha, fortaleceu-se no decorrer do século
XX, tornando-se fonte de crescimento regional (VALDUGA, 2007, p. 84).
A pesquisadora Ivanira Falcade, em sua tese de doutorado, fez uma análise
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das regiões onde já foram demarcadas, para as indicações de procedência
do Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira e Monte Belo (RS), assim como o
uso da paisagem vitícola como imagem espacial dos seus vinhos (FALCA-
DE, 2011).

Observa-se, através de dados oficiais que as áreas cultivadas no Bra-
sil, em fase de frutificação, estavam em ascensão entre os anos de 1948 a
1952. Em 1948 apresentavam uma área de 34.654 hectares e já em 1952
uma área de 40.565 hectares (IBGE, 1953). Na década de 1990, os dados
mostram as áreas destinadas a colheita com os seguintes números: nos anos
de 1997/1998, um total de 56.882 hectares, e nos anos de 1999/2000, um
total de 59.379 hectares (EPAGRI, 2000, p. 99).

O Alto Vale do Rio do Peixe: entre o
passado tradicional e o futuro inovador

A vitivinicultura mais expressiva economicamente, em Santa Cata-
rina, está localizada na Região do Alto Vale do Rio do Peixe, que abrange
vários municípios. A viticultura desta região apresenta grande similarida-
de com a da região da Serra Gaúcha quanto a estrutura fundiária, topo-
grafia e tipo de exploração vinícola. A mão de obra geralmente é familiar,
e volta-se à produção de uvas destinadas principalmente à elaboração de
vinhos de consumo corrente e suco de uva, sendo uma parte menor da
produção destinada ao consumo in natura (PROTAS et al., 2002). A viti-
vinicultura do Alto Vale do Rio do Peixe é responsável por cerca de 80%
da produção de uva e vinho no estado, mantendo sua tradição atrelada às
origens de seus habitantes, como ocorre na Serra Gaúcha. Grande parte
dos produtores e industriais tem ascendência italiana e que migraram para
a região oriundos do Rio Grande do Sul e do sul de Santa Catarina. Ao se
estabelecerem na propriedade, traziam consigo mudas de parreiras que
eram plantadas para produção de consumo próprio.

Santa Catarina, em comparação ao Rio Grande do Sul, teve um pro-
cesso mais tardio em relação à produção de vinhos de alta qualidade para o
mercado consumidor. A partir da década de 1990, os vinhedos localizados
na região em estudo, têm o acompanhamento de equipes de pesquisa da
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina –
EPAGRI, das Estações Experimentais de Videira e de São Joaquim. As
condições climáticas de Santa Catarina, aliadas a latitude e locais com alti-
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tudes superiores a 1.000 metros acima do nível do mar, podem ser alguns
dos principais responsáveis pelo cultivo de uvas que permitem a elaboração
de “vinhos diferenciados por sua intensa coloração, definição aromática e
equilíbrio gustativo” (ROSIER, 2003, p. 137).

O futuro da vitivinicultura no Oeste Catarinense já era discutido nos
periódicos da região na década de 1930. Augusto Dal Cortivo, contabilista e
correspondente de vários jornais, entre eles o Correio do Povo, residente em
Caxias do Sul, propôs-se, em 1936, a prestar assessoria por um período de 6
meses, afirmando que “os municípios de Cruzeiro (Joaçaba), Campos No-
vos, Concordia e Caçador possuem solo e clima próprios para a videira, con-
forme provas colhidas e pareceres de habilitados técnicos na matéria” (CRU-
ZEIRO, 17 maio 1936, p. 1). O autor do artigo ainda sugere a união dos prefei-
tos dos 4 municípios, assim como a contratação de um enólogo para percorrer
a região “fornecendo instruções práticas aos colonos, quanto à escolha de ter-
ras para as novas plantações e seu preparo [...] quais as castas mais apropria-
das, para vinho ou para uvas; preparo da cantina e vasilhame, fabricação de
vinho, sua conservação, etc.[...] (CRUZEIRO, 17 maio 1936, p. 1).

É interessante observar que, com o apoio dos prefeitos, com presença
de representantes do judiciário, do legislativo, assim como do setor terciá-
rio e eclesiástico, Augusto Dal Cortivo realizou uma serie de conferências
em uma “Campanha Pró-Vitivinicultura no Oeste Catarinense” (A NOTI-
CIA, 28 nov. 1936). O público-alvo maior eram os agricultores.

Na palestra realizada em Caçador, no dia 29 de julho de 1936, o pa-
lestrante versou sobre a situação atual e as expectativas para o futuro da
região do Oeste. O autor, segundo a reportagem, fez uma análise da indús-
tria e do comércio de madeira e “analisando a sua marcha, os seus lucros e
o seu futuro comparados com a vitivinicultura, frisando que a devastação
dos pinheirais caminha a passos agigantados e a vida econômica do muni-
cípio ficará fortemente abalada, se não se procurar nova fonte de renda;
afirmou que uma videira racionalmente cultivada dura de 50 a 70 anos”.
Por ocasião da referida palestra, realizada em Caçador, a prefeitura doaria
“como prêmio, ao que montar um parreiral de 2.000 videiras, dentro da
técnica, 50 hectares de terra” (A NOTICIA, 11 ago 1936, p. 1).

Ao falar sobre os pinheirais, Augusto Dal Cortivo sabia muito bem
que isto iria acontecer, pois já tinha observado o mesmo na região de Caxias
do Sul, onde o desmatamento foi anterior e fez com que novas alternativas
fossem encontradas, sendo que uma delas, para utilizar o solo desmatado e
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com declive, foi a vitivinicultura. No decorrer da década de 1940, a região
estava em plena fase do extrativismo vegetal, onde as florestas iam sucum-
bindo, cedendo espaço a diferentes cultivos, de subsistência, entre elas a
vinicultura.

O município de Videira, criado em 31 de outubro de 1943, pelo De-
creto-lei 941, foi desmembrado de Campos Novos e “deve o nome ao fato
de ser um grande centro vitivinícola do Estado” (ENCICLOPEDIA, 1959,
p. 399-400). De acordo com diversas fontes, a primeira plantação de parrei-
ras aconteceu em 1913, com ramos que o senhor Giovanni Crestani trouxe
de Urussanga. Outro descendente de italianos, Antonio Ferlin, formou, em
1920, um parreiral com 10.000 mudas de uvas Isabel. A Figura 1 é uma
representação fotográfica de parreirais em Perdizes (Videira/SC), um tes-
temunho do cultivo da uva naquela região em 1927. Já na década de 1940,
na produção agrícola se destacavam o milho, o trigo e a uva. Neste mesmo
período, o município tinha “sete grandes cantinas vinícolas, além de outras
pequenas, em poder dos próprios colonos que fabricam o vinho para o seu
uso diário” (SILVA, 1950, p. 127). Atualmente, o município de Videira tem
uma população de 47.188 pessoas e uma área de 377,9 km2 (IBGE, 2011),
bem diferente daquela na época da criação do município, quando contava
com 938 km2, fruto do desmembramento de outros municípios.

Figura 1: Vista parcial de Perdizes

Fonte: Acervo do Museu da Uva e do Vinho. Videira/SC
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O município de Pinheiro Preto foi criado em 1962, desmembrado de
Videira, em sua maior parte. É um município com uma área pequena de
65,7 km2 e uma população de 3.147 pessoas, de acordo com o censo de
2010 (IBGE, 2011). Na época de sua criação, foi mencionado que era “o
maior produtor de uva de mesa da região, produzindo ainda uva para vi-
nho” [...] A principal empresa à época dedicada ao ramo era a Irmãos Bres-
san S.A., fundada em 1948, tendo como sócios fundadores Ernesto Bressan
e Reynaldo Bressan (SILVA, 1950, p. 183-185).

O município de Tangará teve origem com a construção da estrada de
ferro São Paulo – Rio Grande na década de 1910. A maioria dos morado-
res eram oriundos do Rio Grande do Sul, que se instalaram em pequenas
propriedades, como era o padrão de colonização no Oeste de Santa Catari-
na (NODARI, 2009). A sua primeira denominação foi Rio Bonito, distrito
de Videira. Passa a município, através da Lei n. 247, de 30 de dezembro de
1943, recebendo o nome de Tangará (ENCICLOPEDIA, 1959, p. 362). Na
época da sua criação tinha uma área de 631 km2 e, com o desmembramento
de outros distritos, atualmente está limitado a 389,19 km2 e uma população
de 8.748 habitantes (IBGE, 2011).

Segundo Silva, que enaltece a região Oeste em suas escritas, no mu-
nicípio de Tangará se observava o seu progresso: “as suas montanhosas e
fertilíssimas terras – outrora cobertas de densas florestas – produzem trigo,
cevada, linho, milho, feijão, vinhas, etc.”. Ainda no mesmo texto é menci-
onado que “extensos vinhedos cobrem grande área do território do municí-
pio, e a eles dedica o colono uma atenção toda especial, dado o conheci-
mento profundo que tem desse importante ramo da atividade rural” (SIL-
VA, 1950, p. 138).

De acordo com dados do IBGE, na década de 1950, a economia ti-
nha a sua base na agricultura, na pecuária e na silvicultura. Nas culturas
temporárias, “segundo a importância, temos: trigo, milho, cevada, abóbo-
ra, alfafa, feijão (grão), batata-doce, linho, palha, mandioca, aipim, cana de
forragem, batatinha, arroz, fumo em fôlha, aveia (grão), linho (semente),
melancia, alho, tomate, centeio, ervilha, amendoim com casca, fava; nas
culturas permanentes se destacava a uva, seguido de figo, laranja, pêra, maçã,
marmelo, pêssego, bergamota, caqui e limão. O extrativismo vegetal ainda
tem destaque, interessante é que consta a colheita e venda de 32.000 Kg de
pinhão” (ENCICLOPEDIA, 1959, p. 363).
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A produção de vinho neste mesmo período ocorria nas seguintes can-
tinas: Cantina Vinícola Rio Bonito, Irmão Arcari, Simionato & Cia., am-
bas localizadas na cidade de Tangará. Uma das mais antigas cantinas da
região do Alto Vale do Rio do Peixe, a Vinícola Rio Bonito S.A., foi funda-
da em 1934 por um grupo de industrialistas. Possuía uma produção anual
de 300 mil litros de vinho, que eram consumidos em Santa Catarina, Para-
ná e São Paulo (SILVA, 1950, p. 153-154).

Atualmente, uma das vinícolas que se destaca é a Vinícola Panceri,
como um típico modelo de empresa familiar e que traz por gerações a arte
de vitivinicultura. A imigração familiar da Lombardia para o Brasil deu-se
em 1884, quando Giuseppe Panceri se estabeleceu no Rio Grande do Sul.
Seu filho Luigi migrou para Santa Catarina, onde intercalou o seu trabalho
com a sua fábrica de tecelagem, a agricultura e as videiras. A produção de
vinho era para consumo próprio, e o cultivo de uvas era para venda in natu-
ra. Em 1990, Nilo Panceri e seus filhos Luiz e Celso fundam a Vinícola
Panceri e vão se estabelecendo gradativamente. No ano de 2000 iniciaram
o plantio de uvas viníferas, elaborando vinhos de alta qualidade (MARX,
2010, p. 7).

Em entrevista publicada no dia 13 de junho de 2016, Celso Panceri,
proprietário da Vinícola Panceri, deixa claro como entende a sua empresa,
que é uma extensão da sua família, e como vê o passado, o presente e o
futuro:

Eu nasci nesse setor. É um negócio de família. Meu avô e meu pai sempre
trabalharam com isso. A única coisa que aprendi foi cultivar uvas e fazer
vinhos. Somos descendentes de italianos. A gente conserva as tradições ita-
lianas. O vinho está na nossa vida como um filho. A gente até emprestou o
nome nosso para os vinhos, Panceri. Tivemos sucesso no setor. A gente vive
desse setor. Minhas duas filhas estão estudando, mas já colaboram com o
nosso negócio (DIÁRIO CATARINENSE, 13 jun 2016).

Com base neste histórico sobre algumas áreas de produção de uva e
fabricação de vinho em Santa Catarina, constata-se que o vinho se torna
uma commodity somente no final do século XX e com os apoios dos gover-
nos estadual e federal. No Gráfico 1, que abrange a evolução a partir do
ano de 1946, análise feita com intervalos de 10 anos, observa-se um aumen-
to de quase 100% na área cultivada a partir de 1956, mantida uma certa
estabilidade na área de cultivo até as décadas de 1980 e 1990, quando ocor-
re uma queda brusca. De acordo com pesquisadores da EPAGRI, podem
ser apontadas várias causas para este declínio, entre elas a síndrome deno-
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minada declínio e morte de videiras (DMV ou simplesmente declínio) que
“contribuiu significativamente para a diminuição da área cultivada. Tam-
bém contribuíram para essa redução o alto custo de implantação dos vinhe-
dos e o mercado competitivo, que limita a rentabilidade” (MENEZES-
NETTO et al., 2016, p. 13).

Gráfico 1: Anos e áreas cultivadas no Estado de Santa Catarina

Fonte: IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Anuário estatístico do Brasil,
anos 1946 a 2008

As cultivares são geralmente classificadas de acordo com seus produ-
tos finais: videira para vinho, uvas de mesa ou para uva passa (THIS et al.,
2006). Outro tipo de categorização conforme o uso refere-se a uvas finas,
neste caso variedades da espécie Vitis vinífera, ou uvas rústicas, também de-
nominadas de uvas comuns, cujas variedades pertencem a espécie Vitis la-
brusca. Na literatura, uvas de mesa podem ser tanto uvas finas como uvas
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comuns. No entanto, é possível encontrar a expressão “uva comum” usada
como sinônimo de “uva de mesa”:

As uvas podem ser separadas em duas categorias: conforme o uso: de mesa
ou comum, normalmente dos cultivares norte-americanas (niagara, isabel) e
viníferas, de espécies europeias (cabernet, carmenere, malbec, merlot, pinot noir,
syrah, tannat, tempranillo, chardonay, riesling, sauvignon). Há cultivares que se
prestam para ambos os fins (EPAGRI, 2013, p. 44).

Entretanto, para a elaboração do gráfico não foi feita esta distinção.
A trajetória em busca de vinhos de alta qualidade, feito com uvas

finas, contou com o apoio da EPAGRI, na década de 1990, quando os téc-
nicos da empresa incentivaram a implantação de vinhedos de uvas finas na
região. De acordo com pesquisadores da EPAGRI, em seus estudos, exis-
tem inúmeros fatores e características que devem ser considerados. As ca-
racterísticas de clima, relevo, cobertura vegetal, manejo dos parreirais, prá-
ticas de cultivo, além de aspectos culturais têm influência na tipicidade dos
vinhos provenientes das regiões mais altas de Santa Catarina, os chamados
vinhos de altitude, produzidos a mais de 900 m acima do nível do mar
(VIANNA et al., 2016, p. 216).

De acordo com levantamentos feitos pela EPAGRI, até 2013, haviam
sido implantados 590 vinhedos, com uma área de 332,35 hectares, distri-
buídos em 13 municípios. Os três municípios que estamos considerando,
apresentam poucas propriedades. Implantaram vinhedos em 2013, com a
classificação de vinhos de elevada altitude. O município de Videira possuía
2 propriedades, com uma área de 12,84 ha, Tangará, 2 propriedades com
22,18 ha, e em Pinheiro Preto não houve a implantação de nenhum vinhe-
do de elevada altitude (VIANNA et al., 2016, p. 217-200).

A busca pela qualidade dos vinhos envolve diferentes opções, além
de apresentar também um outro perfil de produtores, nem sempre ligados a
etnia italiana, nem de serem agricultores antes de iniciar a produção. Ao
analisar as principais vinícolas que produzem os vinhos de altitude, Flavia
Losso observa:

De maneira geral, são empresários bem sucedidos em outros setores e, por
gostarem de vinho (por distintas razões), eles optam por este novo investi-
mento. Porém, somente a paixão pela bebida não seria motivo suficiente
para se empreender, e, sim, a oportunidade de ter um bom negócio, inova-
dor que vislumbre a lucratividade e possa desenvolver mais a região econo-
mica e culturalmente (LOSSO, 2010, p. 121).
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Até o momento ainda não analisamos o histórico de todas as viníco-
las, que contempla a etnia dos proprietários, a tradição familiar na área, a
razão da fundação das vinícolas, entre outros aspectos, para podermos con-
firmar ou contestar a afirmação de Losso. Todavia, podemos mencionar
que as principais vinícolas no Rio Grande do Sul tiveram origem em pro-
priedades agrícolas familiares, em sua maioria imigrantes e descendentes
de origem italiana e que mais tarde se transformaram em grandes empre-
sas, como por exemplo, a Miolo e a Casa Valduga.

A mudança de paradigmas no modelo de colonização e estabeleci-
mento de vinícolas, de uma forma contradiz os padrões tradicionais. Assim
temos os vinhedos de altitude, em regiões com mais de 1000 metros acima
do nível do mar, estabelecendo-se em colinas consideradas inviáveis no pas-
sado pelos imigrantes. Além disso, existem municípios que apresentam so-
mente parreirais de uvas viníferas. Como exemplo, podemos citar São Joa-
quim, com uma área de 225,0 hectares em produção, Água Doce, com 52,5,
e Bom Retiro, com 45,0 (EPAGRI, 2013, p. 48).

Considerações finais

A transição de agricultura para a produção e o comércio vinícola
vem de uma longa tradição em vários países. Desta rica tradição e de sécu-
los de erros e acertos cresceu a moderna indústria do vinho. Historicamen-
te, as empresas vitivinícolas mais bem-sucedidas foram aquelas que, de al-
guma forma, reuniram agricultores e vinicultores em empresas verticalmente
integradas (GERACI, 2000).

A região em estudo é tipicamente de policultura, em sua maioria com-
posta de pequenas a médias propriedades rurais, onde a vitivinicultura está
gradativamente ocupando um espaço importante. Assim como em outras
regiões vinícolas, surgem, ao lado ou junto aos vinhedos, lugares de degus-
tação, pousadas, incentivando assim o enoturismo.

Atualmente existem 2.892 produtores, sendo que, deste total, 962 es-
tão estabelecidos no Alto Vale do Rio do Peixe, e os municípios de Videira,
Tangará e Pinheiro Preto têm um total de 484 produtores. A maioria da
produção nestes três municípios continua sendo de uvas de mesa ou co-
mum, normalmente dos cultivares Niágara e Isabel.

Os vinhos de altitude, produzidos pelas vinícolas, tem como merca-
do comprador as classes médias e altas, devido ao custo da produção e,
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consequentemente, o valor cobrado. E, por outro lado, as vinícolas que tra-
balham com vinhos de mesa e sucos também constituem um setor econo-
micamente importante, em razão da crescente demanda.

As paisagens da região já passaram por diferentes fases, sendo que a
primeira delas foi o desmatamento em grande escala, no período extrativis-
ta, especialmente das florestas com araucárias, que, hoje em pequena quan-
tidade, emolduram os vinhedos.

Provavelmente, outras alterações irão suceder, se levarmos em conta
as mudanças climáticas que estão ocorrendo e que colocam a fruticultura,
incluindo os vinhedos em clima temperado, em risco nos atuais locais de
cultivo. Os parreirais em clima temperado dependem de períodos de frio
nos meses de inverno para que haja a produção de uvas de qualidade para a
produção de vinhos, dentro do padrão pretendido. A tecnologia nem sem-
pre é suficiente quando envolve aspectos relacionados à natureza, além do
fato que o vinho é um produto cultural que exige a intervenção humana em
todo o processo.
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