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RESUMO 

 

O cenário atual remete os empreendimentos rurais a uma busca constante de novas 

formas de agregar valor as atividades desenvolvidas na propriedade. Este artigo tem 

por objetivo principal apresentar a produção de suco de uva na propriedade Santo 

Antônio. Por meio de um estudo de campo, utilizamos um questionário com 

perguntas simples abertas, dirigida aos proprietários da propriedade rural. Como 

resultados o proprietário revelou sua história, suas dificuldade referente à falta de 

incentivo, técnica, conhecimento em relação ao cultivo e a produção do suco de uva. 

Além disso, analisamos a produção ao todo, suas etapas, e dificuldades do processo 

de fabricação do suco de uva, toda sua produtividade e rentabilidade que gera para 

pequena propriedade rural. Logo, concluímos que a produção do suco de uva não 

tem grandes dificuldades, é de fácil cultivo e não necessita de grandes 

investimentos, e de grande adaptação a pequenas propriedades.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O propósito deste trabalho é analisar a produção de uvas na propriedade 

Santo Antônio localizada na cidade de Braganey Estado do Paraná, constatando a 

transformação em suco de uva e sua produtividade nesta propriedade. A 

problemática deste estudo remete-se a destacar como acontece a produção de suco 

de uva na propriedade Santo Antônio, situado na Cidade de Braganey. 

A importância deste estudo refere-se a um tema que gera uma economia 

média que abastece parte do setor econômico do agronegócio no oeste do estado 

do Paraná, cuja produção ainda é pouco abordada na área do Agronegócio.  

O consumo da uva teve início aproximadamente há 7.000 anos no 

Mediterrâneo, com sua comprovação benéfica à saúde em 1992, quando foi 

publicado o Paradoxo Francês. Desde então vem despertando atenção científica 

para os compostos e seus efeitos benéficos à saúde humana. Estudos realizados 

observaram que na França, apesar de o consumo elevado de gorduras saturadas, 

havia menor incidência de doenças coronárias (GÓES, 2005).  

De acordo com Rizzon; Meneguzzo (2007) uma das várias formas de 

aproveitamento da uva é a elaboração de suco. Devido à facilidade de elaboração, 

aliada às características sensoriais (cor,odor e sabor).  

A ingestão do suco de uva possui várias vantagens à saúde humana, 

principalmente no auxílio à digestão de alimentos. Sua constituição ácida faz com 

que proporcione o aumento da salivação e a liberação de suco gástrico e, em 

decorrência de seu alto teor de potássio, exerce a função diurética. Apresenta ainda 

um efeito energético considerando seu conteúdo de álcool (RIZZON; ZANUZ; 

MANFREDINI, 1996).  

Partindo do exposto, este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão 

bibliográfica acerca da composição química do vinho, em que são descritos os 

principais benefícios dessa bebida para a saúde humana. A seguir, passaremos a 

detalhar a uma revisão bibliográfica deste estudo. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA METODOLÓGICA 

 



 

 
 

A uva é o fruto da videira ou parreira, uma planta da família Vitaceae. É 

originária da Ásia e uma das frutas mais antigas utilizadas na alimentação humana.  

Existem mais de 60 mil variedades da fruta. A cor, o sabor e o tamanho variam de 

acordo com cada espécie. A uva também é classificada quanto ao destino de 

produção, de mesa ou para vinicultura. (DANTAS, 2016). 

O Brasil, por conta de seu extenso território, é considerado um país de 

dimensões continentais. Os 8.514.876 km2 da nação estão distribuídos de acordo 

zona intertropical do planeta, com exceção da região sul. Assim, é natural que 

tenhamos uma diversidade de climas que favoreçam variados cultivos de norte a sul 

e de leste a oeste do país. (ROSA, 2016). 

Os benefícios podem estar no suco concentrado da fruta ou na própria fruta. 

Pesquisa divulgada num congresso em Bordeaux, na França, com o suco da uva do 

tipo Concord, aponta que a bebida provoca um relaxamento das artérias de maneira 

similar ao causado pelo vinho tinto. (PADILHA; ATHAYDE, 2007). 

Segundo Rizzon; Meneguzzo (2007) são várias as etapas para a produção 

do suco de uva, sendo elas: 

 Recebimento da uva; 

 Separação de ráquis (caule do cacho de uva) e esmagamento da uva; 

 Aquecimento da uva; 

 Adição de enzimas; 

 Extração do suco da uva; 

 Classificação; 

 Pasteurização; 

 Engarrafamento; 

 Armazenagem e  

 Distribuição. 

 

2.1 TIPOS DE UVAS PARA SUCO 

 

Detalharemos os principais tipos de uva encontrados no mercado e a sua 

utilização para a produção do suco de uva, o qual promove vários efeitos positivos 

para o organismo humano. 

 



 

 
 

2.1.1 Violeta 

De acordo com Embrapa, (2008): 
 

Violeta é uma cultivar de uva para suco e vinho de mesa, bem adaptada à 
região Sul do Brasil, sob condições de clima temperado e subtropical, como 
também, em regiões tropicais. Ela tem alta fertilidade, normalmente com 
dois cachos por broto, o que lhe dá elevada capacidade produtiva em 
condições normais de cultivo produz aproximadamente 25 a 30 
toneladas/ha de uva. Suas bagas têm um tamanho médio, 15 mm de 
diâmetro, esférica, com preto-azulada, película espessa e resistente, polpa 
colorida, fundente, sabor “aframboesado” e sementes normais. 

 

2.1.2 Concord 

  Segundo Instituto Brasileiro do Vinho - IBRAVIN, (2015): 
 

Uma das uvas favoritas para a elaboração de suco, a Concord chegou ao 
Rio Grande do Sul na segunda metade do Século XIX, trazida de 
Massachussets, nos Estados Unidos. O que a levou a conquistar os 
produtores da bebida não foi o teor de açúcar, relativamente baixo, mas sua 
incrível potência aromática e a concentração de sabor.   

 

2.1.3 Isabel 

De acordo com o Instituto Brasileiro do Vinho - IBRAVIN, (2015): 
 

Por mostrar-se extremamente versátil, a Isabel tornou-se o tipo de uva mais 
plantado no Rio Grande do Sul. Além de dar origem a deliciosos sucos, ela 
é consumida fresca, e é usada na elaboração de doces e geleias e também 
serve como matéria prima para a fabricação de vinagres, vinhos e 
destilados. 

 

2.1.4 Niágara branca 

Conforme o Instituto Brasileiro do Vinho - IBRAVIN, (2015): 
 

A Niágara é a fonte de grande parte dos sucos de uva brancos disponíveis 
hoje, uma opção relativamente nova no mercado. Sua combinação de 
aroma e sabor é amplamente aceita pelos consumidores brasileiros, tanto 
na forma líquida após o processamento da fruta ou mesmo in natura. 

 

2.1.5 Benefícios do suco de uva para a saúde humana 

 

A sociedade moderna busca cada vez mais o consumo de alimentos que 

possam tratar e prevenir doenças, bem como aumentar a longevidade. Entre estes 

se destacam os alimentos funcionais ricos em compostos antioxidantes com ação 

benéfica à saúde já comprovada, bem como as bebidas que trazem benefícios à 

saúde e são amplamente utilizados pela população, como o suco de uva. Além do 



 

 
 

suco de uva destacamos a produção do vinho, sendo ela uma das mais nobres 

bebidas alcoólicas e entre os países com maior produção e consumo são 

mencionados França, Itália, Espanha e Argentina (RIZZON; ZANUZ; MANFREDINI, 

1996). No Brasil, a Serra Gaúcha é responsável por 90% da produção nacional de 

uva (GÓES, 2005).  

  

3. METODOLOGIA 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 65) entendemos que o processo 

metodológico de um trabalho científico refere-se a: 

 

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permitem alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, 

detectado erros e auxiliando as decisões do cientista.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esse trabalho compreendeu uma pesquisa de campo pautada em Marconi e 

Lakatos (2010), de caráter qualitativo.  

 

3.2 PARTICIPANTES LOCAL 

 

Compreendeu a análise da propriedade Santo Antônio e da produção de 

uva, que fora feito a campo no dia 23 de Maio de 2016. Na propriedade do senhor 

Antônio, no sítio Santo Antônio, Comunidade São Miguel, município de Braganey. 

Foram entrevistados os proprietários, Antônio Silva de 57 anos e da Sra. Ilda Silva 

54 anos, no sítio Santo Antonio, Comunidade São Miguel, Braganey. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizados questionários elaborados pelos acadêmicos, com perguntas 

abertas relacionadas às características da propriedade e quantidade de videiras. 

 



 

 
 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

As questões foram apresentadas aos proprietários, sendo catalogadas as 

suas respostas, na medida em que o processo de entrevista acontecia. 

Considerando as variáveis apresentadas em forma de perguntas e que buscavam 

captar todas as dificuldades do negócio. 

 

3.5 ANÁLISES DE DADOS   

 

A análise dos dados será qualitativa com exposição dos resultados seguindo 

a ordem dos questionamentos empregados no questionário, remetendo-se a 

avaliação da produção de uva na propriedade rural investigada. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A família de pequenos produtores rurais que trabalham no cultivo e 

beneficiamento de uva produz em média de dez mil quilos por ano, seu valor varia 

de quatro reais a seis reais por quilos, no período fora safra. Em época de colheita 

esse valor é alterado e pode chegar a dois reais o quilo, devido à grande oferta de 

mercado. O proprietário relata que o lucro se divide entre venda da fruta in natura (o 

cacho da uva), e a fruta beneficiada (o suco), no qual poderá ser estocado e 

vendido, sendo que o produto possui dois anos de validade, se for mantido em local 

seco e ventilado.  

Ao chegar à propriedade rural, nos apresentamos como acadêmica de 

Tecnologia de Agronegócio da faculdade Sul Brasil – FASUL da cidade de Toledo 

Paraná. Em uma entrevista com o senhor Antônio, de 53 anos e sua esposa Ilda de 

48, ele pôde retratar um pouco de sua história, de como iniciou, a ajuda que 

recebeu, quais incentivos obteve na época. 

Segundo o proprietário no início foi bem difícil devido à falta de investimento e 

de incentivos. Começaram com apenas dez videiras, no inicio do ano de 2005. 

Foram buscar ajuda com os técnicos agrícolas da EMATER da cidade, e naquela 

época havia poucas pessoas que cultivavam a fruta, a maioria era para consumo 

próprio, nada mais que dois a três videiras.  



 

 
 

Os técnicos também não possuíam muita experiência, foram em busca de 

capacitações para auxiliar na produção. Buscaram em cidades próximas, fizeram 

pesquisas de qual seria a qualidade mais viável para a plantação no local que iriam 

cultivar, e obtiveram à conclusão que a mais indicada e de melhor cultivo para a 

produção de suco seria a Violeta, e para a venda a Niágara e a Isabel. Após a 

realização de análises, escolha da variedade, e local que seria efetuado o plantio 

das videiras, iniciaram o processo de cultivo.  

Para se fazer o suco é um processo simples, a primeira etapa se inicia com 

a colheita e separação dos caules, em seguida é realizada a lavagem e a seleção 

dos grãos. Após esse processo os grãos vão para um recipiente médio, onde é 

realizada adição de água, no qual é fervido, por algumas horas e após isso e feito o 

processo de separação de impurezas que restaram no produto, finalizando essas 

etapas o suco de uva já esta pronto para o consumo. 

Em 2016, o proprietário afirma que apesar de tanta dificuldade enfrentada, 

considera sua produção de uva como maior fonte de renda. Ele possui na sua 

propriedade em torno de 1.200 videiras, separadas em qualidade do tipo Isabel, 

Violeta e Niágara.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo inicial deste trabalho era o de apresentar a produção de suco de 

uva na propriedade Santo Antônio, logo no desenvolvimento percebe-se que o 

objetivo foi atingido, pois conseguimos obter informações de como era realizada a 

produção, e tudo que se refere ao beneficiamento da fruta. 

Em virtude dos fatos mencionados no trabalho, pode se perceber que a 

pequena propriedade do senhor Antônio tem uma boa produtividade, e lucratividade, 

levando em consideração a todos os aspectos mencionados por ele. 

A produção do suco de uva não tem grandes dificuldades, é de fácil cultivo e 

não necessita de grandes investimentos. O valor da uva é relativamente bom, porém 

sofre alterações conforme o período de safra. 
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