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Vinhos de Altitude de Santa Catarina: Caracterização da região produtora, indicadores e instrumentos para
proposição de uma indicação geográfica (Impresso)- 200p. Livro
A Epagri, através de pesquisas com uvas viníferas de altitude, demonstrou que Santa Catarina possui aptidão para a
produção de vinhos finos de qualidade. Em parceria com a Embrapa,
UFSC e Sebrae, e através dos conhecimentos acumulados pelos pesquisadores, professores, enólogos, técnicos e vitivinicultores, foi possível retratar o “terroir” dos “Vinhos de Altitude de Santa Catarina”,
culminando com uma publicação que exalta uma marca de qualidade,
a Indicação Geográfica. Este primeiro volume abrange aspectos técnicos tais como o panorama da viticultura de altitude de Santa Catarina,
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO PRODUTORA,
INDICADORES E INSTRUMENTOS PARA
as propostas de limites geográficos para as modalidades Indicação de
PROPOSIÇÃO DE UMA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO), as caracterizações
edafoclimática, paisagística e socioeconômica da região produtora de
vinhos de altitude. Abrange também o comportamento ecofisiológico
da videira nas altitudes superiores a 900m, as principais variedades
cultivadas e o perfil físico-químico dos vinhos finos produzidos, entre
outros.
Cristina Pandolfo
Luiz Fernando de Novaes Vianna
Organizadores

Vinhos de Altitude de Santa Catarina: história e cultura (Impresso)- 88p. Livro
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A pesquisa histórica envolvida nas solicitações de Indicação Geográfica tem
como abordagem central a análise de como os agentes sociais experimentam, se
apropriam e dotam de valor determinados produtos. Certos produtos possuem
características que os tornam únicos do ponto de vista físico-químico. Mas é
importante considerar que a distinção de um produto também ocorre por outros
fenômenos além das suas características intrínsecas. Este segundo volume aborda
aspectos históricos e culturais dessa região vinícola e engloba a área geográfica
delimitada dos vinhos de altitude de Santa Catarina. Além do histórico da
produção dos vinhos de altitude no Estado, a publicação tem papel importante na
busca pela Indicação Geográfica, incluindo o trabalho da pesquisa agropecuária
catarinense ao longo das últimas décadas e os avanços na área com o depoimento dos pesquisadores envolvidos. É uma
leitura indispensável para quem deseja conhecer as estratégias de valorização do produto e os novos rumos que o setor
vinícola está tomando no Estado.
Potencial de variedades de UVAS VINÍFERAS NAS REGIÕES DE ALTITUDE de Santa Catarina

www.epagri.sc.gov.br

O solo está vivo (Impresso)- 16p. Livro

ISBN 978-65-990745-4-7

Esta é uma publicação destinada especialmente ao público infantil. Seu principal
objetivo é apresentar às crianças o solo como um recurso natural imprescindível. Fruto
da experiência multidisciplinar de técnicos do grupo Solo e Água da Epagri que apoiam
iniciativas de escolas da rede pública de ensino com trabalhos em educação ambiental,
tem como tema gerador “SOLO E ÁGUA”. A obra propicia ao leitor compreender de forma
lúdica os aspectos ambientais e antrópicos que envolvem a formação e a manutenção da
biodiversidade do solo e sua importância para a manutenção da vida nos espaços rurais e
urbanos. Como resultado de um esforço coletivo, o livro foi o sétimo colocado entre os dez
finalistas do concurso “Children’s Book Contest on Soil Biodiversity” lançado em parceria
com a União Internacional de Ciência do Solo (IUSS), a FAO/ONU e a Aliança Global pelos
Solos (GSP) para celebrar o Dia Mundial do Solo, em 5 de dezembro de 2020.

O solo
está vivo

Todas as ilustrações neste livreto são pintadas à mão e coloridas usando uma variedade
de pigmentos de solo subtropical.
Esta foi uma das obras finalistas no concurso “Children’s Book Contest on Soil Biodiversity”
lançado em parceria entre a União Internacional de Ciência do Solo (IUSS), a FAO/ONU e a
Aliança Global pelos Solos (GSP) para celebrar o Dia Mundial do Solo, em 2020.
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Depuração de moluscos bivalves (Impresso e On-line) - 70p. BD nº160
O apoio ao controle higiênico-sanitário da produção de moluscos é uma importante frente
de trabalho da Epagri. As ações da Empresa nessa área envolvem estudos ambientais,
investigações sobre fontes de poluição aquática, estruturação e apoio ao monitoramento
da qualidade dos moluscos produzidos, educação de maricultores, processadores
e comerciantes sobre a legislação vigente. Além de apoiar a implantação de novos
empreendimentos, a Epagri orienta a adequação de estabelecimentos processadores de
moluscos de acordo com as diretrizes legais. A depuração de moluscos, apesar de ser uma
prática amplamente adotada em grandes centros produtores de moluscos pelo mundo,
acabou sendo pouco difundida em Santa Catarina. Esse Boletim tem por meta disponibilizar
informações aos envolvidos com a cadeia de produção e comércio de moluscos sobre os
objetivos, as estruturas necessárias e como essa prática funciona.

Indicadores de desempenho da agropecuária e do agronegócio de SC: 2019 e 2020
(Impresso e On-line) - 76p. BT nº198
O Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) é responsável, entre
outras atividades, pelo monitoramento das safras e do mercado agrícola no Estado.
Esta publicação visa apresentar os resultados de parte desse trabalho e contém uma
série de indicadores calculados para as safras de 2019 e 2020. São informações que
refletem os resultados mais relevantes alcançados pelos cultivos e pelas criações de Santa
Catarina, em termos produtivos e mercadológicos. O trabalho apresenta uma análise do
desempenho da agropecuária e do agronegócio catarinense nos últimos anos e mostra a
importância deste setor para a economia e o desenvolvimento socioeconômico estadual,
especialmente na geração de renda para as famílias do meio rural.

ISSN 2674-9513 (on-line)
Junho/2021

BOLETIM TÉCNICO Nº 200

Avaliação de cultivares para
o estado de Santa Catarina
2021 – 2022

BOLETIM TÉCNICO Nº 198

ISSN impresso 1413-960X
ISSN on-line 2674-9513
Abril/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO DA
AGROPECUÁRIA E DO AGRONEGÓCIO DE
SANTA CATARINA: 2019-2020

SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, DA PESCA E DO
DESENVOLVIMENTO RURAL

Avaliação de cultivares para o estado de Santa Catarina 2021-2022 (On-line)- 91p. BT nº
200
As avaliações do desempenho dos cultivares das diferentes culturas apresentadas neste
Boletim Técnico são realizadas anualmente em diferentes regiões edafoclimáticas de Santa
Catarina. Nessas avaliações se identificam aqueles com maior potencial de produtividade,
boa adaptação regional, tolerância ou resistência às principais doenças e pragas. O uso de
cultivares com essas características é o início de uma boa colheita. Esta publicação representa
o esforço dos pesquisadores das unidades de pesquisa da Epagri para oferecer aos produtores
catarinenses opções de cultivares mais competitivos tanto no mercado catarinense como no
brasileiro.

Manual de produção da uva Goethe (Impresso e On-line)- 108p. SP nº 54
O vinho ‘Goethe’, com seu frescor e aroma diferenciados, traz consigo as marcas da
imigração italiana no sul de Santa Catarina. Essa variedade se adaptou, mostrou-se
produtiva e conquistou o paladar da população local e do restante do país, tornandose um dos símbolos culturais da região. Com doze capítulos redigidos pela equipe de
pesquisadores da Epagri, a publicação traz diversas indicações tecnológicas a fim de
auxiliar técnicos e produtores em todas as etapas deste delicado empreendimento, desde
o planejamento, a implantação, a condução dos vinhedos, até a elaboração dos famosos
vinhos ‘Goethe’, principalmente para o cultivo na região delimitada pela Indicação
Geográfica dos Vales da Uva Goethe. É uma publicação indispensável para a tomada de
decisão de viticultores e técnicos na hora de expandir ou renovar os vinhedos com esta
uva tão especial para os catarinenses.

Disponível em: https://publicacoes.epagri.sc.gov.br/
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