
s medalhas conquistadas na
Feira "de Anuga, em Co-
lônia, na Alemanha, no final
do ano passado, no concur-
so que avaliou mais de 200
marcas internacionais de
vinho, mostram que o Bra-

sil já pode integrar o seleto time dos
melhores produtores da bebida e tam-
bém dos exportadores mundiais. E a
atuação do setor deve melhorar ainda
mais. Um consórcio formado por 25
vinícolas, do Rio Grande do Sul e do

Vale do São Francisco, que se estende
pelos estados de Minas Gerais, Bahia e
Pernambuco, promete elevar as expor-
tações para US$ 5 milhões este ano,
levando nosso vinho para 20 países.

A grande novidade, porém, é que na
lista dos vinhos finos começam a apare-
cer marcas paulistas, como o chardon-
nay Jubahir (da linha Jubahir de Souza
Carvalho) e o Casa Venturini, lançado
em 2007, ambos produzidos na Vi-
nícola Góes, em São Roque. Selecio-
nado entre os melhores do Brasil no
ano passado, o Casa Venturini exigiu
três anos de pesquisa no campo experi-

mental da empresa, trabalho que agre-
gou experiência de enólogos e agrôno-
mos de São Leopoldo (RS).

Já a inserção paulista no cart du vin
internacional é resultado direto do pro-
grama SP-Vínho, executado pelo ins-
tituto de Vitivinicultura do Estado de
São Paulo em parceria com a Secretaria
de Estado da Agricultura (Faesp), a
Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp) e a Fiesp,
por meio dos Sindicatos da Indústria do
Vinho de Jundiaí (Sindivinho) e de São
Roque (Sindusvinho). "A proposta do
SP-Vinho é promover a indústria vitiviní-
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cola paulista, até então limitada às uvas
de mesa americanas tradicionais dos
tipos isabel, niágara e lambruska", diz
Cláudio Góes, presidente do instituto.

A safra especial de uvas cabernet-
sauvignon, lorena e de outras varieda-
des consideradas tipicamente euro-
péias, colhidas no último ano na região
de São Roque, a 70 quilômetros da
capital, veio provar que os produtores
não estavam errados. Nessa região e
também em Jundiaí, além da niágara
branca, já se cultivam a niágara rose e
as tintas isabel, seibl e bordo. No
campo experimental da Vinícola Góes,

foram cultivados parreirais de caber-
net-sauvignon, merlô e até a caminei-
re, típica do Chile. "A lorena, por
exemplo, tem mostrado grande produ-
tividade. A cabernet, a rainha das uvas,
já está sendo cultivada em escala, isso
além do plantio de uvas para produção
de espumantes, que vão muito bem
aqui", acrescenta Góes.

O objetivo dos vitivinicultores a par-
tir de agora, depois de identificadas as
variedades que tiveram melhor adapta-
ção, é aprimorar a qualidade do parrei-
ral, das técnicas de manejo e do desen-
volvimento do ciclo. "Há parreirais no

segundo ou terceiro ano de produção.
Este ano, conseguimos atrasar a co-
lheita em um mês. Colhemos em
março, quando as frutas estavam mais
robustas e sadias", conta o empresário.

Geografia do vinho. Para Luiz Passa-
rin, presidente do Sindivinho, a meta
do programa é incentivar os produto-
res a cultivar variedades viníferas, co-
mo lorena e violeta. Tradicionalmente,
segundo ele, os vinicultores paulistas
dão preferência às uvas de mesa, em
detrimento daquelas voltadas à produ-
ção do vinho, que são cultivadas
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principalmente no Rio Grande do Sul,
responsável por 90% da produção
nacional, além de Goiás e algumas
regiões do Vale do São Francisco, nos
estados da Bahia e de Pernambuco.
"Em São Paulo, temos algumas expe-
riências isoladas, como nas cidades de
Jales e São Miguel Arcanjo, mas ainda
é muito pouco se considerado o poten-
cial do estado", assinala.

Maior consumidor de vinhos do
Brasil (64% do consumo total), São Pau-
lo mantém-se na produção de vinhos
artesanaís, sempre associados às festas
da uva em Jundiaí e São Roque. A bebi-
da, entretanto, não é o único produto
originário da uva. São 56 subprodutos
criados com base na fruta, que incluem
balas, essências para a pele, sabonetes
e o suco de uva. "Até a folha da parrei-

la produção de excelentes vinhos. Ele
garante que a proposta do SP-Vinho
tem também um valor acadêmico, já
que São Paulo é o maior centro tecno-
lógico do País.

Investimentos. A iniciativa de criar
um laboratório recebeu atenção espe-
cial do Departamento de Ação Regio-
nal (Depar) da Fiesp. "Esperamos
inaugurar ainda este ano o Laboratório
de Ensaios Físico-Químicos de Bebi-
das Destiladas na Escola Senai Prof.
Zerbini, em Campinas, que vai oferecer
suporte às indústrias do setor e contri-
buir para a qualidade dos produtos",
ressalta Alexandre Serpa, diretor titu-
lar do Depar-Interior.

O laboratório será o segundo do gê-
nero no País e fará da região um centro

milhões em máquinas e equipamentos
e em obras de reforma no prédio, que
passa a atender exclusivamente à área
de alimentos", explica Serpa.

Esse redirecionamento da unidade
é uma decisão estratégica do Senai
paulista, que transferiu para a nova
Escola Senai, em Jaguariúna, os cur-
sos técnicos de Eletrônica e Teleco-
municações. Ainda nesse processo, a
planta de Petróleo e Gás, utilizada por
alunos do Curso de Instrumentação e
Controle de Processos, será transferi-
da de Campinas para a nova unidade
em Paulínía, na qual o Senai paulista
deverá investir R$ 21 milhões.

Segundo Ricardo Terra, gerente
regional do Senai-SP, a Escola Prof.
Zerbini será contemplada, em alguns
meses, com um novo projeto para a
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Text Box
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