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Georreferenciamento dos vinhedos de Monte Belo do Sul para o Cadastro Vitícola
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O Cadastro Vitícola do Rio Grande do Sul consiste numa base de dados contendo informações sobre as
propriedades produtoras de uva, seus vinhedos, produção e comercialização de uva. Com o intuito de se
melhorar a qualidade dos dados de área plantada, bem como ampliar o potencial de utilização dos dados em
indicações geográficas e outras aplicações, os vinhedos do Cadastro Vitícola estão sendo georreferenciados.
O projeto piloto deste trabalho está sendo desenvolvido no município de Monte Belo do Sul, onde o cadastro de
todas as propriedades está sendo feito com a nova metodologia. O processo consiste, além da coleta de
informações que já ocorria todos os anos, na medição dos vinhedos e suas sub-divisões (setores) com o uso
de GPS. Isso é necessário porque não é possível, apenas com imagens aéreas, diferenciar setores de um
mesmo vinhedo. Os polígonos com os vinhedos e setores são medidos e verificados antes de serem
incorporados à base de dados do Cadastro Vitícola, que foi especialmente modificada para aceitar dados
geográficos. Este trabalho piloto servirá como base para o futuro georreferenciamento de todos os vinhedos do
Brasil. As aplicações do georreferenciamento vão desde uma melhor fiscalização até o subsídio para
desenvolvimendo de indicações geográficas e possível valorização de produtos regionais, passando pelo uso
em sistemas de alerta fitossanitários e auxílio em estimativas de safra, entre outros.
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Influência dos sistemas atmosféricos sobre a climatologia e qualidade da uva
Cabernet Sauvignon em São Joaquim – Santa Catarina
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As uvas produzidas em regiões catarinenses de altitude apresentam características distintas das demais
regiões produtoras. Contudo as variações interanual e sazonal das condições climáticas nesta região
interferem significativamente na qualidade final das uvas finas. Para identificar a influência de sistemas
meteorológicos de grande escala sobre as condições climáticas e qualidade da uva da região de São Joaquim,
considerou-se os anos de 2006 e 2007, considerados distintos quanto à qualidade da uva. Para o estudo
tomou-se a variedade Cabernet Sauvignon cultivada em São Joaquim, SC, com latitude de 28°15’13”S,
longitude de 49°57’02”W e altitude de 1.293 metros.  A ocorrência dos sistemas atmosféricos foi extraído do
Monitoramento Meteorológico da Epagri. Para 2006, os teores de sólidos solúveis totais foram de 23,3, acidez
total titulável de 114 e pH 3,14. Para 2007, esses valores foram de 21,2; 113; e 3,31, respectivamente. Durante
a fase de maturação ocorrida nos meses de fevereiro, março e abril foram identificados nove sistemas
meteorológicos. Os Jatos Subtropicais de Altos Níveis e Sistemas de Alta Pressão foram os sistemas mais
freqüentes em 2006. Em 2007, em número de 73, os sistemas mais freqüentes foram as Frentes Frias e Alta
Pressão. Em 2006, o total de precipitação foi de 106 mm com 25 dias de chuva. Em 2007, a precipitação foi de
527 mm com 48 dias de chuva. As médias das temperaturas máxima, mínima e média foram de 20,8; 11,5 e
15,2°C respectivamente. Enquanto em 2007 esses valo res foram de 22,5; 13,8 e 17,3°C, respectivamente.
As maiores quantidades e freqüência de precipitação em 2007 em relação a 2006 foram causadas pela
permanência das Frentes Frias. Temperaturas mais elevadas em 2007 foram ocasionadas por bloqueios
atmosféricos associados às Altas Pressões. As condições meteorológicas locais e qualidade da uva estão
associadas aos sistemas meteorológicos de grande escala.
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