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RESUMO 

 

O Rio Grande do Sul é destaque nacional em relação à produção de uvas, sendo a 

principal região produtora a Serra Gaúcha. Porém, nos últimos anos, o cultivo 

vitícola se faz crescente na Região da Campanha, devido às suas especificidades 

climáticas e topográficas que potencializam a produção de uvas de extrema 

qualidade e sofisticação, criando assim, uma marca valorizada denominada “Vinhos 

da Campanha”. O trabalho teve como objetivo a realização de um levantamento de 

área destinada ao cultivo de uvas e produção nos municípios da região da 

Campanha Gaúcha. Para o levantamento foi realizada uma pesquisa, em setembro 

de 2022, nos dados atualizados do site oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, na seção produção agrícola: lavoura permanente. Foi 

pesquisada a área cultivada e a produção de uvas nos municípios de Aceguá, 

Alegrete, Bagé, Barra do Quaraí, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra, Itaqui, Lavras 

do Sul, Macambará, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livramento e Uruguaiana. 

De acordo com os resultados obtidos, é evidenciada a importância da viticultura para 

a Região da Campanha Gaúcha. No entanto, a ocupação com a cultura varia 

grandemente entre os municípios pesquisados. Santana do Livramento é o 

município com maior área destinada ao cultivo, sendo estes 1018 hectares com 

produção de 7585 toneladas da frutífera, seguido por Candiota que possui 215 

hectares e produção de 2043 toneladas e em terceira posição Bagé, com 149 

hectares e 1192 toneladas produzidas. Já a cidade com menor área destinada à 

viticultura é Itaqui, com 4 hectares e produção de 36 toneladas, e a cidade com 

menor produção em toneladas é Uruguaiana, produzindo 35 toneladas em uma área 

de 7 hectares. Considerando todos os municípios da Região da Campanha Gaúcha, 



 

são destinados 1644 hectares ao cultivo vinícola, com produção de 12918 toneladas 

de uvas. 
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