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Pesquisa e Desenvolvimento para
a Vitivinicultura e Fruticultura

de Clima Temperado



Quem somos
A Embrapa Uva e Vinho é uma

Unidade Descentralizada da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) vinculada ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(MAPA), tem como foco de atuação
viabilizar soluções tecnológicas para as
cadeias produtivas da vitivinicultura e

fruticultura de clima temperado no
Brasil, aumentando a sua

competitividade de forma sustentável.

Sua equipe trabalha de forma
multidisciplinar, contando com

especialistas nas áreas de fitotecnia,
fitossanidade, fisiologia, nutrição
vegetal, biotecnologia, enologia,

melhoramento genético, microbiologia,
pós-colheita, clirnatoloqia, irrigação,

geoprocessamento, modelagem,
estatística e sócio-economia. Além

disso, a Embrapa Uva e Vinho também
atua em linhas de pesquisa

coordenadas por outras unidades da
empresa, como mudanças climáticas,
agricultura de precisão e pequenas

frutas.

Integrando o processo de produção de
soluções tecnológicas, a transferência
de tecnologia acontece em parceria

com os pesquisadores e demais
técnicos para tornar disponíveis para a

sociedade as informações sobre os _
resultados de pesquisa e as

tecnologias para a qualificação da
agricultura brasileira.



Com sede em Bento Gonçalves, RS, o
centro de pesquisa conta ainda com duas
Estações Experimentais: Fruticultura de
Clima Temperado (EFCT), em Vacaria
(RS) e Viticultura Tropical (EVT), em Jales
(SP).

Nossa Equipe
A Embrapa Uva e Vinho conta
com um quadro pessoal de
pesquisadores com capacitação
e experiência em diferentes
áreas de conhecimento técnico-
científico. Também compõem o
quadro, técnicos de nível
superior, além dos assistentes e
auxiliares de operações que dão
suporte às ações de pesquisa e
desenvolvimento.



Linhas de Pesquisa
Toda a programação de Pesquisa e Desenvolvimento,
Transferência de Tecnologia, Comunicação e
Desenvolvimento Institucional da Embrapa está
organizada em torno de projetos.

Algumas das linhas de pesquisa da Unidade

./ Indicações Geográficas

./ Programa de Melhoramento Genético de Uva

./ Programa de Melhoramento Genético de Pera

./ Sistemas de Produção

./ Material Propagativo Livre de Vírus - Mudas de

Qualidade

./ Manejo Integrado de Pragas e Doenças

./ Manejo Pós-colheita

./ Processamento de Uva e Frutas de Clima

Temperado

./ Mudanças Climáticas

./ Agricultura de Precisão

Impactos e Resultados
./ Aumento de produção e produtividade

./ Maior valor agregado aos produtos

./ Melhoria da qualidade de vida dos agricultores

./ Aumento da segurança alimentar e nutricional

./ Alternativa de renda para os produtores .

./ Redução de danos ambientais e aumento da

sustentabilidade

./ Aumento da eficiência das cadeias produtivas

./ Cultivares adaptadas mais produtivas e com maior

valor agregado



Produtos, Processos e Serviços
A Embrapa oferece ao mercado e à sociedade em
geral diversas soluções tecnológicas que podem
ser entregues como produto e também como
processos e serviços em forma de procedimentos,
protocolos, metodologias, capacitações e serviços
web. Confira alguns destaques:

./ Sistemas de produção

./ Cultivares desenvolvidas e adaptadas

./ Parcerias para desenvolvimento de tecnologias

./ Cadastro Vitícola

./ Softwares e aplicativos

./ Material vegetativo de qualidade superior

./ Laboratório de Inovação Enológica

./ Cursos, palestras, treinanentos e capacitações

1 ./ Parcerias e suporte na formulação de políticas
~

públicas

./ Dias de campo e Unidades Demonstrativas

./ Visitas técnicas à Unidade

./ Programa de estágios e bolsas

./ Embrapa & Escola



<

Estação Experimental de Fruticultura de Clima Tem
BR 285, Km 4 95200-000 Vacaria, RS

Telefone (54) 3231-8300 Fax (54) 3231-830·

Horário de atendimento: De Segunda a Sexta.
das 7h45 às 11h30 e das 13h 15 às 17h30

Estação Experimental de Viticultura Tropica
Rod. Jarbas de Morais, Km 10 - C6rrego da Barra BOI/ta 1570 -971 Jales,SP

Telefone (17) 3632-9666

www.embrapa.br/uva-e-vinho
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