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Cultura da Videira em São Vicente Férrer-PE
Regional/Município: Surubim/São Vicente Férrer
Comunidades: Quatis, Jararaca e Esquecido
Equipe Responsável: Eng. Agrônomo - José Vasconcelos de Souza
Email,para contato: josevasconcelos@ipa.br
APRESENTAÇÃO: A viticultura na região do Agreste de Pernambuco, no Município de São
Vicente Férrer, tem em torno de 40 anos. Hoje, apresenta uma área plantada de
aproximadamente 400-500ha, com a variedade Isabel que tem duas safras anuais
atingindo uma produção média de 30ton/há/ano. Para um maior incremento desses
quantitativos com qualidade, e para a minimização de problemas fitossanitários e
fitotécnicos, todos os viticultores do município necessitariam adotar algumas práticas
corretivas.

OBJETIVOS: Colaborar com a otimização e a sustentabilidade da cultura da uva neste
município, dentro de critérios sociais, ambientais e econômicos, como instrumentos para
melhoria da produtividade e da qualidade de vida.

METODOLOGIA: O trabalho foi desenvolvido com base na nova PNATER, onde o
extensionista local junto com os agricultores elabora e executa os projetos
centrado no fortalecimento da agricultura familiar e das suas organizações.
RESULTADOS OBTIDOS E/OU ESPERADOS: Os projetos implantados, resultaram em
melhoria

da qualidade de vida dos agricultores como um todo. A diversificação de

atividades agrícolas como é o caso da mudança da cultura da banana pela uva em
especial, mostrou-se 20% mais rentável economicamente, além de ocupar melhor a mão
de obra familiar, atingindo um mercado diferenciado em épocas diversas do ano.
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