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NOVAS CULTIVARES DE UVAS SEM SEMENTES BRS VITÓRIA E BRS ISIS NO 

VALE SÃO FRANCISCO:  

A cultivar BRS Vitória, de ciclo precoce, é vigorosa e fértil, alcançando produtividades 

entre 20 e 30 t/ha por ciclo no Vale do Submédio do São Francisco, com teor de açúcar 

acima de 19,0ºBrix, podendo atingir 23ºBrix, em regiões tropicais. Possui tolerância às 

chuvas durante a maturação, o que permite sua produção no primeiro semestre. A uva 

é totalmente sem sementes, doce e sabor especial tipo aframboesado, único no mundo. 

A cultivar ‘BRS Isis’ é vigorosa e fértil, alcançando produtividades entre 25 e 30 t/ha/ciclo 

no Vale do Submédio do Rio São Francisco, produtividade média anual de com teor de 

açúcar acima de 16ºBrix, podendo atingir 21ºBrix, em regiões tropicais.  

Ambas as cultivares são sem sementes, tolerantes ao míldio, possibilitam a redução no 

número de aplicações de fungicidas para o controle da doença. Foram desenvolvidas 

para substituir as uvas sem sementes tradicionais (Festival, Thompson e Crimson), que 

vinham apresentando prejuízo, pela baixa produtividade e altos custos de produção. 

Atualmente, com o alto valor do dólar e uso de tecnologia adequada as cultivares 

tradicionais atingem no máximo 30 t/ha por ano, enquanto as novas cultivares da 

Embrapa, produzem dois ciclos anuais com produtividade de 40 a 60 t/ha por ano. Essas 

cultivares caíram no gosto dos produtores do Vale do Submédio do São Francisco e dos 

consumidores brasileiros e estrangeiros, sendo comercializada no mercado interno e 

externo, com preços similares às tradicionais uvas sem sementes. O custo de produção 

pode ser inferior às tradicionais, especialmente pela redução de mão de obra e 

defensivos. 

 

1.1 Ano de Lançamento: 2012 

1.2 Ano de Início de Adoção: 2013  

1.3 Abrangência  

Região Nordeste (BA e PE).  Mas também pode ser produzida em outras regiões: 

Região Sul (RS, SC, PR), Região Sudeste (SP, ES, MG), Região Centro-Oeste (GO e 

MT). 

 
1.4 Beneficiários  

Viticultores, associações e cooperativas de produtores, mercado atacadista, varejista e 

exportador. 

 
2 ANÁLISE DA CADEIA E IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 

 

2.1. Cadeia Produtiva da Uva de Mesa 

 

As uvas de mesa fazem parte de uma cadeia produtiva, que envolve diversos 

segmentos (Figura 1).  O produtor de uvas, na maioria pequenos produtores, são 

abastecidos, fornecedores de mudas, fornecedores de insumos, fornecedores de 

máquinas e equipamentos. Também contam com informações da pesquisa 

agropecuária brasileira e com assistência técnica pública e privada. A produção é 

realizada por pequenas, médias e grandes empresas. Muitos produtores de uva, 

entregam a uva para intermediários (Atacadistas), que transportam e vendem a uva para 



os grandes centros em centrais de abastecimento ou grandes redes de supermercados. 

Os produtores que possuem maior estrutura entregam sua produção diretamente nas 

centrais de abastecimento, redes de supermercados ou exportam. As vendas são 

realizadas com preços pré-estabelecidos, ou pós-venda. No pós venda o atacadista arca 

com uma parcela dos custos de comercialização e mais o lucro por ele estabelecido 

(mínimo risco), e o produtor com o valor restante da venda, assumindo a maior parte 

dos riscos. 

Das centrais de abastecimento, antes de chegar ao consumidor final, passa pelo 

mercado varejista como lojas especializadas, feiras, quitandas, supermercados, 

sacolões e até vendedores ambulantes em semáforos e outros locais de grande 

circulação. 

 

 
Figura 1. Cadeia produtiva da uva para consumo in natura 

  

2.2. Produção e mercado  

A vitivinicultura brasileira, embora presente em vários estados e regiões brasileiras, se 

concentra em poucas regiões. É especialmente importante para o Rio Grande do Sul, 

na serra gaúcha, onde quase a totalidade da produção se destina à agroindústria do 

suco e do vinho e essencialmente produzida por pequenos agricultores de agricultura 

familiar. Na produção de uvas de mesa, a cultura se destaca no Vale do São Francisco 

(Pernambuco e Bahia) e em São Paulo, gerando renda para milhares de famílias. 

Produção de uvas no Brasil 

A produção de uvas no Brasil, em 2016, foi de 987.059 toneladas, 34,08% inferior à 

verificada em 2015 (Tabela 1). A produção de uvas da Região Sul que representa mais 

de 75% da área vitícola do país, em 2016 foi atípica. Ocorreu redução de 52,79% na 

produção de uvas do principal estado produtor de uvas do país, o Rio grande do Sul. 

Em Santa Catarina, observou-se redução de 51,03% na produção e no Paraná a 



retração foi de 4,40%. A redução da produção foi motivada por um conjunto de fatores 

decorrentes das condições climáticos adversas.  

Na Região Sudeste, o estado de São Paulo apresentou acréscimo de 1,04% na 

produção de uvas e Minas Gerais apresentou redução de 11,03% na produção, apesar 

de ter ocorrido aumento de área. 

No Vale do São Francisco a produção de Pernambuco apresentou acréscimo de 2,36% 

enquanto na Bahia ocorreu redução de produção de 18,95%. 

 

Tabela 1. Produção de uvas, por estado, em toneladas, 2014/2016 

Estados 2014 2015* 2016* 
Rondônia 185 197  197  
Piauí 252 168  168  
Ceará 573  940   760  
Paraíba 4.036  2.196   2.636  
Pernambuco 236.719  237.367   242.967  
Bahia 77.504  77.408   62.740  
Minas Gerais 11.557  12.615   11.224  
Espírito Santo 2.226  2.327   2.469  
Rio de Janeiro 145  101   101  
São Paulo 153.822  142.631   144.110  
Paraná 78.979  69.035   66.000  
Santa Catarina 68.743  69.118   33.849  
Rio Grande do Sul 812.517  876.215   413.640  
Mato Grosso do Sul 186  105   981  
Mato Grosso 1.370  981   1.351  
Goiás 3.524  4.008   2.566  
Distrito Federal 1.845  1.890   1.300  
Brasil 1.454.183 1.497.302 987.059 

Fonte: IBGE, dados capturados em 24/01/2016 

A produção de uvas destinadas ao consumo in natura no Brasil tem representado em 

torno de 50% nos últimos anos. Em 2016 a uva para consumo in natura representou 

65,98% da produção nacional, mas foi um ano atípico (Tabela 2). Nesse ano ocorreu 

devido às condições climáticas adversas, que atingiram fortemente os vinhedos do Rio 

Grande do Sul, maior produtor de uvas para processamento. 

 

Tabela 2. Produção de uvas para processamento e para consumo in natura, no 
Brasil, em toneladas. 

Discriminação/ano  2014  2015  2016  

 Processamento  673.422  781.412  345.623  

 Consumo in natura  762.652  748.023  641.436  

 Total  1.436.074  1.499.353  987.059  
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  

 

As principais variedades de uvas tradicionais para consumo in natura produzidas no 

Brasil são a americana Niágara Rosada e as Vitis vinifera L. Itália e suas mutações Rubi, 

Benitaka e Brasil , e as sem sementes Superior Seedless, Crimson Seedless, e 

Thompson Seedless.  Mais recentemente estão sendo produzidas variedades 

protegidas, com pagamento de royalt e as novas cultivares desenvolvidas pela 

Embrapa.  



O termômetro do mercado de hortigranjeiros no Brasil é o ETSP da CEAGESP. Dados 

dessa fonte, elaborados por Almeida (20171), mostram uma tendência de aumento na 

comercialização de uvas sem sementes e redução das uvas Vitis vinifera L com 

sementes, conforme figura 1. 

 

 
Figura 1. Evolução da quantidade de uvas brasileiras comercializadas na CEAGESP de 

São Paulo, em 1000 toneladas. 

 

Essa mesma fonte, mostra que a proporção de uvas sem sementes comercializada na 

Ceagesp, passou de 7% em 2007 para 30% em 2016. Em 2006 foram comercializadas 

51.966 toneladas de uvas na Ceagesp, sendo 15.377 de uvas importadas e 36.589 

toneladas de uvas nacionais. As uvas sem sementes nacionais transacionadas nesse 

entreposto somaram 10.914 toneladas (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Quantidade de uvas comercializadas na Ceagesp São Paulo, em toneladas 2007 
a 2016 (2). 

 
 
 

 
 

                                                           
1 Gabriel Vicente Bitencourt de Almeida. Uvas sem sementes: uma tendência. Disponível em: 

<http://www.ellu.com.br/noticias/uvas-sem-semente-uma-tendencia/> acesso em 17/03/2017 
2 Ellu Agronegócio. Tendências na comercialização de uva in natura. Disponível em: 

http://www.ellu.com.br/noticias/tendencias-na-comercializacao-de-uva-in-natura/ acesso em 17/03/2017. 

 
 

http://www.ellu.com.br/noticias/uvas-sem-semente-uma-tendencia/
http://www.ellu.com.br/noticias/tendencias-na-comercializacao-de-uva-in-natura/


A tabela 4 apresenta as quantidades e preços médios mensais das principais cultivares 

de uvas rústicas e finas (com sem sementes), comercializadas no ETSP-Ceagesp em 

2016. A cultivar de maior volume é a americana Niágara Rosada, cujos preços na maior 

parte do ano são superiores à tradicional uva Itália (Vitis vinifera L.). As uvas sem 

sementes Crimpson e Thompson, com quantidades semelhantes à uva Itália, obtiveram, 

preços até 155%superiores. A cultivar Crimpson apresentou o menor preço médio em 

setembro - R$ 8,53/Kg, e o maior preço médio em março - R$ 14,17/Kg. A cultivar 

Thompsom, no geral apresentou preços mais elevados sendo o menor preço médio de 

R$ 9,30/Kg, praticado no mês de outubro.  

 

Tabela 4. Quantidade e preço médio das principais cultivares de uvas, com sementes e 
sem sementes, produzidas no Brasil, comercializadas no ETSP-Ceagesp, em 2016. 

Cultivar 
Uvas com sementes Uvas sem sementes 

Niágara Itália Crimpson Thompson 

Mês 

Preço 
médio 

Quanti- 
Dade 

Preço 
médio 

Quanti-
dade 

Preço 
médio 

Quanti- 
dade 

Preço 
médio 

Quanti- 
dade 

R$ Kg R$ Kg R$ Kg R$ Kg 

Janeiro 4,42   1.284.035 4,34 529.150 9,83 394.896 10,74 296.016 

Fevereiro 5,24   825.605 5,21 511.320 11,97 191.280 13,27 24.680 

Março 6,99   412.790 7,76 219.500 14,17 208.280 14,00 93.680 

Abril 6,05   515.870 7,41 286.635 9,83 155.728 10,28 182.080 

Maio 4,59   866.940 6,27 534.485 9,64 221.920 10,70 203.768 

Junho 4,68   668.500 4,80 353.745 9,25 315.712 9,85 450.304 

Julho 5,33   503.540 4,65 519.150 8,80 565.232 9,44 488.328 

Agosto 5,47   590.925 4,70 556.315 8,79 596.200 9,64 640.184 

Setembro 5,49   540.950 4,79 443.950 8,53 637.656 9,34 808.192 

Outubro 6,67   481.810 6,13 374.125 8,93 671.200 9,30 810.472 

Novembro 5,55   658.355 5,99 540.570 9,38 688.880 9,68 780.576 

Dezembro 4,72   3.301.185 4,98 829.480 9,50 733.064 9,94 740.992 

Total   10.650.505   5.698.425   5.380.048   5.519.272 

 

A uva BRS Vitória está presente no Ceagesp, conforme pode ser verificado pelo relato 

de Laís Marcomini e Letícia Julião (2017)3, na Figura 2. Na semana 13 a 17 de março 

de 2017 essa cultivar foi cotada a R$13,00/Kg, em média. 

 
 

 
Figura 2. Reportagem comercialização de uva em São Paulo,17/03/2017 

                                                           
3 Marcomini L. , Julião L. Mais uva do Vale chega aos atacados. http://www.hfbrasil.org.br/br/uva-

cepea-mais-uva-do-vale-chega-aos-atacados.aspx Acesso em 17/03/2017. 

http://www.hfbrasil.org.br/br/uva-cepea-mais-uva-do-vale-chega-aos-atacados.aspx
http://www.hfbrasil.org.br/br/uva-cepea-mais-uva-do-vale-chega-aos-atacados.aspx


3 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS  

 

3.1 Estimativa dos Impactos Econômicos  

 
 

Tabela 5 – Ganhos de renda por agregação do valor pelo aumento de 

produtividade e redução de custos das Cultivares BRS Vitória e BRS Isis, no Vale 

do São Francisco. 

Ano Renda uva tradicional 
R$/ha (A) 

Renda uva Embrapa - 
R$/ha (B) 

Renda Adicional Obtida   
R$/ha C=(B-A) 

2015          27.300,00          104.850,00         77.550,00  
2016          27.300,00          104.850,00         77.550,00  

 
 
 
Tabela6 - Benefícios Econômicos na Região 

Ano Participação 
Embrapa (%) 

(D) 

Ganho líquido 
Embrapa (R$/ha) 

E= (C x D)/100 

Área de expansão 
(ha) 
(F) 

Benefício 
econômico (R$) 

G+ (E x F) 

2015 70%          54.285,00  300 16.285.500,00 
2016 70%          54.285,00  640 34.742.400,00 

 
 

3.2 Análise dos Impactos Econômicos  

As duas cultivares são tolerantes à principal doença da videira, o míldio, necessitando 

menor número de tratamentos que as tradicionais uvas sem sementes. Essa redução 

de número de tratamentos resulta numa redução de custos de produção e redução dos 

impactos ambientais. As novas cultivares produzem duas safras por ano, enquanto as 

tradicionais Festival e Thompsom produzem somente uma safra por ano. A 

produtividade média dessas cultivares varia de 20 a 30 t/ano e a Crimpson em duas 

safras por ano de 25 a 40 toneladas/ano e as novas cultivares de 40 a 60 t/ano. 

As novas cultivares estão sendo comercializadas no mercado interno e no mercado 

externo, especialmente o europeu que teve boa aceitação. Nesse mercado a cultivar 

está sendo negociada na faixa de 2 euros por quilograma. 

Para fins de cálculo de estimativa dos benefícios econômicos, após conversa com 

associações de produtores e produtores consultores da região, foi considerado:  

- custo de produção baseado no elaborado pela CEPEA, para um propriedade de escala 

média de produção (35 ha) com 80% da área de uvas sem sementes (Festival, 

Thompson e crimpson), corrigidos pelo IGPM, com adaptações a partir de dados obtidos 

com associações e produtores da região. 

- custo da mão-de-obra a mesma para as duas cultivares, pois as tradicionais 

necessitam mais mão de obra para raleio e tratamentos fitossanitários, mas as novas 

cultivares utilizam mais mão de obra para colheita e embalagem, devido a maior 

produtividade. 

- custos de embalagem, câmara fria e frete, proporcional a produtividade. 

- custo de produção das cultivares tradicionais R$ 5,49/kg e custo médio das novas 

cultivares R$ 4,07/kg. 



- produtividade média das uvas sem sementes tradicionais de 30 t/ha e das novas 

cultivares 45 t/ha  

- preço médio de venda, recebido pelo produtor de R$ 6,40/kg 

A área plantada com as novas cultivares em 2016 foi de 640 ha e a renda adicional por 

ha foi de 77.550,00. Os benefícios econômicos atribuídos a Embrapa pela adoção das 

novas cultivares de uvas sem sementes BRS Vitório e BRS Iris, domara, 34,72 milhões 

em 2016. 

 

3.3 Taxa Interna de Retorno e Análise Benefício Custo 

Para o cálculo da Taxa Interna de Retorno, foram considerados os custos para 

obtenção das cultivares a partir de 2005, quando foi dado início ao processo criação 

das cultivares. Os custos foram estimados a partir dos custos do programa de 

melhoramento de videiras da Embrapa Uva e Vinho. Os rendimentos foram 

baseados em uma área se 300 ha em 2015, com aumentos anuais conservadores, 

atingindo em 1.500 ha em 2025.  A taxa interna de retorno, considerando os custos 

e benefícios calculados desde o início do desenvolvimento das cultivares, com 15 

anos de produção (até 2025) foi de foi de 48,4%. A relação B/C foi de 64,67 

 

4 CUSTOS DA TECNOLOGIA  

4.1 Estimativa dos Custos 

Ano 
Custos 

de 
Pessoal 

Custeio 
de 

Pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administração  

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

2005 134005 328409 64006 92898  619318 

2006 149727 332431 60958 103796  646912 

2007 150782 345635 58055 104528  659000 

2008 161351 374672 55291 111854  703168 

2009 173495 415425 52658 120274  761852 

2010 188582 408441 50150 130732  777905 

2011 203345 460578 47762 140966  852651 

2012 222259 485279 45488 154078  907104 

2013 239245 526447 43321 165854  974867 

2014 262907 557205 41259 182257 137664 1181292 
2015     151362 151362 

2016     166498 166498 

 


