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As frutas são ricas em sais
minerais e vitaminas A, B e C.
A uva faz bem ao coração,
intestinos, pulmão, além de
nosproteger de várias doenças
e nosdar muita energia.E.a

Uva e Vinho



Com a uva elaboramos
o vinho, suco, espumante:
vinagre e o Brandy ...
Das cascas e polpas
fazemos saborosasgeléias.

As antigas técnicas de _ •••••••• ~,.....
produção precisavam - '•.•...n.JIUII- •..•

ser melhoradas para
melhorar a vida dos
pequenos produtores
e evitar a degradação
do meio ambiente. Dessas
necessidades surgiu a
Embrapa, implantada em
todo o país, inclusive em ICIZZI.~~
Bento Gonçalves, com a
Embrapa Uva e Vinho.

A produção de uva é muito importante
para o nossoEstado e para o nossoPaís.

Das sementes,
se extrai umóleo
que é usado para
fazer cosméticos
e remédios.
Até o bagaço é
aproveitado para
fazer a graspa
e para adubação
naagricultura.

A uva chegou ao Brasil
há lOOis de 500 aoos trazioo
pelos porf1ijueses e, 4 séculos
depo~, pelos imigrantes ijcliaoos.

A Embrapa faz pesquisas para melhorar
a qualidade dos produtos da nossa região.
Seus cientistas cuidam das mudas, do solo,
monitoram o clima e combatem as pragas e
as doenças das plantas.~-..---~~"

Os cientistas também elaboram
vinhos e sucos de qualidade,
testando técnicas modernas
para ajudar os produtores a
melhorar a vida dos consumidores.
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-O trabalho da Embrapa Uva e Vinho tem
uma grande importância social, pois ajuda
os produtores a produzirem melhor e com mais
renda, preservando a natureza e auxiliando os

1:1(". consumidores a terem acesso a produtos
mais saudáveis.

A Embrapa Uva e
também possui duas
unidades experimentais:
em Vacaria, RS e Jales,SP.

Existem mais de 40' •...----11/

centros de pesquisa
da Embrapa em todo
o país, trabalhando com
os mais variados produtos
da agricultur~e da pecuária trabalha

com frutas de clima
temperado e em
Jales, com viticultura
de clima tropical.
Beml Isso já é uma
outra história da Grande
Amiga Embrapa.

Spõlo
Em apoio ao

Programa Embrapa & Escola

Empresa Brasileira de Pesquisa Ayropecuária
Embrapa Uva fi Vinho

Ministério da Agricultura, Pecuária fi do Abastecimento
R/JIILivramtmto, 515 95700.()()(} Bento Gonçalves, RS

Telefone (0541455 8088 FlIJ( (0541451 2792
http://www.cnpuv.embrapa.br

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
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