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epagri – 40 anos de Pesquisa Agropecuária em Santa Catarina

Os principais resultados do trabalho de 40 anos de pesquisa agropecuária em Santa
Catarina são apresentados nesse livro editado pela Epagri especialmente para comemorar
a data. A obra traz um histórico da pesquisa agropecuária no Estado, com linha do tempo,
e destaca os avanços desse esforço dentro de cada unidade de pesquisa da Empresa. São
tecnologias que elevam a qualidade dos alimentos e a produtividade do setor, além de
tornar a agropecuária uma atividade lucrativa e sustentável.
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Secretaria de Estado da
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Fragmentos da Extensão Rural e Pesqueira de Santa Catarina – 1956-2016.
2016, 392p. DOC nº 255.
Há 60 anos iniciava o trabalho de extensão rural em Santa Catarina, que repercutiria nos
anos seguintes junto às famílias rurais com tecnologias e disseminação de novas formas
de produzir, levando o Estado a se destacar nacionalmente na produção de alimentos. O
documento descreve narrativas de personagens que representam parte da memória da
extensão rural e pesqueira do Estado ao longo de seis décadas. Dividido em quatro capítulos,
o livro é uma coletânea de lembranças de quem fez e faz parte dessa história.
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Avaliação de cultivares para o Estado de Santa Catarina 2015-16. 2016,
73p. BT nº 171.
O boletim representa o esforço dos pesquisadores da Epagri para oferecer aos produtores
catarinenses opções de cultivares mais produtivos, com melhor qualidade e que sejam
competitivos no mercado. As avaliações do desempenho dos cultivares são realizadas
anualmente em diferentes regiões do Estado para identificar aqueles que apresentam
melhor sanidade, maior potencial de produtividade, boa adaptação regional e tolerância
ou resistência às principais doenças. A obra traz informações sobre 18 culturas agrícolas.
Disponível em: www.epagri.sc.gov.br/?page_id=1347

Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina 2014-2015. 2015, 153p.
Em sua 36ª edição, a síntese resume o desempenho econômico dos setores agropecuário,
pesqueiro e florestal em Santa Catarina. É consulta obrigatória para quem quer conhecer
detalhes da dinâmica produtiva e mercadológica das principais cadeias da agropecuária
no estado e no mundo. Além de análises gerais do segmento no Estado, a Síntese traz
informações sobre a produção de arroz, banana, cebola, feijão, fumo, maçã, milho, soja,
tomate, trigo, uva, vinho, carne bovina, carne de frango, carne suína e leite, da aquicultura
e do setor florestal.
Disponível em: www.cepa.epagri.sc.gov.br
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Números da Agropecuária Catarinense. 2015, 69p. Cartilha.
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Essa cartilha é um guia para consulta rápida com números dos principais produtos
agropecuários de Santa Catarina. Para cada atividade produtiva, a publicação traz
dados como volume de produção, área plantada, valor, exportações, importações
e a posição de Santa Catarina no ranking nacional. Também traça um perfil dos
produtores rurais e dos estabelecimentos agropecuários do Estado, apresentando
a forma de uso das terras, atividades agrícolas desenvolvidas, entre outras
informações.
Contato: gmc@epagri.sc.gov.br
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Receitas dos grupos de mulheres de Guatambu
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Secretaria de Estado
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Receitas dos grupos de mulheres de Guatambu. 2016, 131p. BD nº 124,
R$10.
O Boletim traz 88 receitas produzidas por grupos de mulheres do município de
Guatambu, localizado no Oeste de Santa Catarina. As receitas foram selecionadas em
um concurso organizado para valorizar e resgatar a cultura local, incentivar a produção
e a diversificação de alimentos nas propriedades rurais e promover a integração das
mulheres desses grupos. Bolo de fubá, rocambole de morango, rigatoni e rocambole de
mandioca são algumas das receitas premiadas que integram a publicação.
Contato: gmc@epagri.sc.gov.br

Segurança e qualidade do leite. 2015, 68p. BT nº 168, R$12.

ISSN 0100-7416
Dezembro/2015

BOLETIM TÉCNICO Nº 168

A publicação é um guia para a cadeia produtiva com informações técnicas que ajudam a

Segurança e
qualidade do leite
A credibilidade que vem do campo

melhorar a qualidade do leite e a segurança alimentar ao longo do processo produtivo. Ela
traz uma avaliação sobre a qualidade do leite em Santa Catarina, explica o que é leite de
qualidade e apresenta indicadores usados para avaliar a produção e o armazenamento. A
obra ainda aborda as diretrizes do programa nacional de melhoria da qualidade do leite
(PNMQL) e a legislação relacionada a limpeza e higienização.
Contato: gmc@epagri.sc.gov.br
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Carta de identidade cultural – Associação de Desenvolvimento
Territorial Sustentável Caminhos Verde Mar. 2016, 96p. DOC nº 254.
O Documento é um produto do Projeto de Desenvolvimento Territorial Sustentável
com Identidade Cultural na Zona Costeira de Santa Catarina. A publicação apresenta
21 legados socioculturais do território Caminhos Verde Mar, que inclui Balneário
Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Esses locais foram estruturados para
oferecer aos moradores e visitantes vivências originais, resgatando e valorizando
diferentes formas de agricultura tradicional, da pesca artesanal, das comidas
típicas, do artesanato e da cultura.
Contato: gmc@epagri.sc.gov.br
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