


O que é a Agência de Informação?

A Agencia de Informação Embrapa é um instrumento de transferência de 
conhecimentos técnicos gerados pela Embrapa e outras instituições de pesquisa para 
a sociedade. Funciona como uma ampla vitrine virtual que disponibiliza, em linguagem 
acessível ao grande público, as informações tecnológicas sobre produtos e temas do 
negócio agrícola.  Além dessas informações, a Agência de Informação Embrapa 
possibilita ao usuário o acesso a outros recursos de informação (artigos, livros, 
arquivos de imagem e som, planilhas eletrônicas, etc.) na íntegra.

Essas informações estão organizadas numa estrutura ramificada em forma de árvore, 
denominada "Árvore do Conhecimento", na qual o conhecimento é organizado de 
forma hierárquica. A Agência de Informação Embrapa contém, portanto, o conjunto de 
todas as árvores do Conhecimento desenvolvidas pelas Unidades Descentralizadas 
da Embrapa, sobre produtos (cultivos e criação) e outros temas do negócio agrícola. 

A Árvore do Conhecimento Uva para Processamento

Para melhorar o processo de transferência de tecnologia, ampliando o acesso da 
sociedade a informações desde as mais genéricas até as mais específicas, a Embrapa 
Uva e Vinho desenvolveu a árvore do conhecimento Uva para Processamento. 

A árvore do conhecimento Uva para Processamento oferece informações sobre a 
produção de Uvas destinadas à elaboração de vinhos, sucos e outros derivados da 
uva, abrangendo as fases de pré-produção, produção e pós-produção.
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Como acessar a informação 

O link de acesso está no Portal Embrapa (www.embrapa.br), bem como em todos os 
portais das Unidades da Empresa. A informação pode ser acessada por navegação em 
árvore hiperbólica (forma gráfica da Árvore do Conhecimento), navegação em 
hipertexto, ou pela utilização de serviço de busca. 
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Na navegação 
hiperbólica, com dois 

'clicks' sobre um dos 'nós' 
da árvore, o usuário 
acessa informações 

específicas.

A pré-produção traz informações de como os fatores ambientais influenciam a 
produção, da adequação de cultivares, dos requisitos em insumos e equipamentos e 
dos custos e rentabilidade potencial deste agronegócio.



Da forte interação da videira com os fatores naturais, especialmente solo e 
clima, resultam uvas com características distintas em cada região produtora. 
Também os derivados da uva, como o vinho, o suco e outros, terão 
características intrínsecas diferenciadas. A qualidade desses produtos 
depende da observação de critérios de colheita da matéria-prima e de seu 
correto processamento. A partir do "nó" Pós-produção são disponibilizadas 
informações referentes aos processos e passos tecnológicos para a 
elaboração dos diferentes derivados da uva.

Para a viabilidade e rentabilidade da atividade vitivinícola, o produtor de uva deve 
dominar o manejo da muda, da planta e do solo, aspectos relacionados a pragas e 
doenças e outros ligados diretamente ao cultivo da videira. O nó Produção oferece 
informações importantes para o cultivo de uvas de qualidade 

Consulte a Agência de Informação Embrapa.
Acesse: www.agencia.embrapa.br??

Mais informações sobre a Embrapa Uva e Vinho
acesse www.cnpuv.embrapa.br ou entre em contato conosco através do 

sac@cnpuv.embrapa.br.


