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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
(    )  TRABALHO 

 

PROMOVENDO A CULTURA DA UVA E DO VINHO NO PLANALTO NORTE 

CATARINENSE 

 

Douglas André Wurz (IFSC, douglas.wurz@ifsc.edu.br)1 

 
Resumo: O projeto ‘Conhecendo Vinhos e Espumantes’ vem sendo realizado desde 2018 no IFSC Canoinhas, 

promovendo a cultura da uva e do vinho na região do Planalto Norte Catarinense. O projeto consiste na 

realização de palestras, workshops e cursos acerca de diversos temas relacionados a vitivinicultura, sendo estes: 

análise sensorial de vinhos, enografia brasileira, serviço do vinho, introdução ao mundo dos espumantes e poda 

da videira. O público alvo do projeto são servidores e discentes do IFSC Canoinhas, além da comunidade 
externa, caracterizada por produtores rurais, profissionais da área de bebidas e enófilos, que buscam através dos 

cursos qualificação profissional e informações acerca da temática abordada. As ações são realizadas nas 

dependências do IFSC Canoinhas e são ministradas pelo coordenador do projeto. Ao final de 2018, realizou-se 

dez ações de extensão e capacitou-se 248 pessoas. Devido à grande adesão e procura da comunidade interna e 

externa ao IFSC – Campus Canoinhas, o projeto Conhecendo Vinhos e Espumantes vem tendo continuidade no 

ano de 2019, com ações mais específicas sobre vitivinicultura e consumo moderado de vinhos, com objetivo de 

fomentar a atividade no Planalto Norte Catarinense, para que dessa forma possam ser atendidas as demandas dos 

participantes e os objetivos do presente projeto.  
 

Palavras-chave: Viticultura. Espumantes. Análise Sensorial. Vinhos.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Conhecendo Vinhos e Espumantes. 

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo do projeto são a comunidade interna e externa do IFSC Canoinhas. 

A comunidade interna é composta por: docentes de diversas áreas de atuação, técnicos-

administrativos, discentes dos cursos técnicos e cursos superiores do IFSC Canoinhas, que 

buscam informações acerca do mundo dos vinhos e espumantes. A comunidade externa 

caracteriza-se por: produtores rurais, técnicos, profissionais da área de bebidas e gastronomia, 

enófilos que tem por objetivo buscar conhecimento sobre a cultura da uva e do vinho. 

                                                
1 Coordenador do projeto; IFSC Canoinhas; Bacharelado em Agronomia, douglaswurz@hotmail.com. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O presente projeto, já apresentou participantes dos seguintes municípios: 

Canoinhas, Três Barras, São Bento do Sul, Mafra, Major Vieira, Papanduva, Monte Castelo e 

Bela Visto do Toldo, no estado de Santa Catarina, e de São Mateus do Sul, no estado do 

Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto de extensão ‘Conhecendo Vinhos e Espumantes’ é realizado nas 

dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Canoinhas. 

JUSTIFICATIVA 

O mercado vitícola brasileiro está em constante evolução e o brasileiro está tendo 

acesso a uma alta gama de informações referentes aos benefícios do consumo moderado e 

regular de vinho, e aliado à alta qualidade dos vinhos nacionais vem fazendo com que 

aumente o interesse ao mundo dos vinhos pelos consumidores e consequentemente vem 

havendo um aumento no consumo per capita de vinho e um incremento na comercialização de 

vinhos (WURZ, 2018). 

Com consumidores e apreciadores de vinhos cada vez mais exigentes e conhecedores 

de vinhos ao longo dos anos, faz-se necessário trabalhar em treinamento e qualificação, 

compartilhando experiência e conhecimentos acerca do mundo do vinho. Ressalta-se a 

importância do consumo regular e moderado na questão de saúde humana, visto que o vinho 

possui uma série de compostos benéficos a saúde humana, em especial os compostos 

fenólicos. 

Observa-se uma grande importância na realização desse projeto, pois através dele 

buscou-se promover a troca de conhecimentos, capacitação técnica dos participantes e uma 

maior relação da comunidade externo e o IFSC, visto que as ações do projeto destinam suas 

vagas a comunidade externa. Por estar aberto a comunidade externa, busca-se a participação 

de enófilos (pessoas que tem o vinho por paixão), bem como produtores rurais que produzem 

a uva e elaboram de seu próprio vinho em sua propriedade, visto que através desse curso, 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

3 

poderão atestar a qualidade de seus produtos e consequentemente realizar aperfeiçoamentos 

no processo produtivo.  

O projeto possui um longo período de execução (Julho/2018 - dez/2019), pois 

entende-se que para atender seus objetivos, no âmbito da difusão da cultura da uva e do vinho, 

é necessário um longo período de ações, e não apenas um projeto de caráter pontual, até 

mesmo, pois devido as características do curso, existem épocas mais especificas para a sua 

realização, como por exemplo, elaboração de vinhos, que necessita ser realizado na época da 

colheita das uvas, compreendidas do período de Janeiro a Março.  

Uma das ações que justificam a realização do projeto, mais especificamente em 

ações voltados ao cultivo da videira, está no fato que o campus Canoinhas está inserido numa 

região, Planalto Norte Catarinense, em que a agricultura possui importante participação na 

economia e geração de renda. No entanto, o setor produtivo, principalmente caracterizado 

pelos pequenos agricultores familiares, em muitas vezes não recebe assistência técnica 

especializada. A fruticultura tem um papel sócio-economico de suma importância, sendo uma 

forte geradora de empregos, pois a atividade tem grande exigência de mão de obra. Estima-se 

que, para cada hectare cultivado são criados de três a cinco novos postos de trabalho, 

contribuindo para a fixação do homem no campo, sendo portanto, uma das atividades 

agrícolas brasileiras que mais emprega.  

O Estado de Santa Catarina é um dos maiores produtores de frutas de clima 

temperado, tendo sua maior produção na maçã. Porém outras fruteiras estão tomando um peso 

mais significativo dentro desta produção como uva, pera, nêspera, mirtilo e kiwi. Com relação 

a uva, o estado de Santa Catarina vem avançando significativamente na área de produção de 

vinho, onde a exploração da cultura pode ser uma alternativa para o uso e difusão da estrutura 

de produção destas frutas e a expansão do comércio a nível nacional e internacional. Devido 

as condições edafoclimáticas do Planalto Norte Catarinense, entende-se que a cultura da 

videira apresenta grande potencial de cultivo na região, em especial as variedades americanas, 

destinadas ao consumo in natura, elaboração de suco de uva e elaboração de vinhos de mesa 

(representam em torno de 80% do mercado de vinhos no Brasil). De acordo com dados da da 

EPAGRI, no relatório da Fruticultura de Santa Catarina (2013).  

Dada a particularidade das condições edafoclimáticas para a produção de uvas 

viníferas no Planalto Norte Catarinense, é possível a obtenção de produtos de alta qualidade. 

Sendo assim, o presente projeto terão por finalidade a geração de resultados inovadores para o 

setor vitícola, visando a qualidade e competitividade dos produtos derivados da uva, além de 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

dar subsídios aos vitivinicultores com relação qualidade dos vinhos elaborados, gerando a 

possibilidade de direcionamento dos vinhedos para determinados produtos. O projeto visa de 

uma forma geral, impulsionar a viticultura no Planalto Norte Catarinense, proporcionando 

uma alternativa rentável para produtores e empresários que desejam investir no setor. Com 

isto espera-se fomentar a economia local, e assim expandir as fronteiras dos vinhos e 

elaborados na região. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

- Promover a cultura da uva e do vinho no Planalto Norte Catarinense, capacitando 

profissionais da área e apreciadores de vinhos e espumantes, aumentando o consumo regular e 

moderado de vinho, e assim promover a uva e o vinho como uma atividade de potencial 

geradora de renda e empregos para a região.  

 

Objetivos específicos:  

- Propiciar o aprimoramento dos profissionais do setor de restauração no serviço de vinhos, 

vislumbrando a sua qualificação e, por conseguinte o melhoramento do serviço oferecido à 

comunidade;  

- Qualificar os profissionais de bares e restaurantes para servir vinhos;  

- Aprimorar o atendimento em restaurantes e bares de Canoinhas;  

- Difundir a cultura do vinho. 

 - Aumentar o consumo moderado e consciente de vinho na região;  

- Promover a integração e interação entre o IFSC e a comunidade externa; 

- Promover Cursos sobre aspectos relacionados a análise sensorial de vinhos e espumantes; 

- Promover Cursos sobre espumantes - Promover Cursos sobre Elaboração e Degustação de 

Vinhos; 

- Capacitar pequenos produtores rurais sobre técnicas de elaboração de vinhos em pequenas 

propriedades e o cultivo da videira; 

- Promover a interação entre o ensino, pesquisa e extensão; 

- Promover a integração de discentes, docentes, TAE's do IFSC Canoinhas com a comunidade 

externa. 

METODOLOGIA 
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O projeto consistiu na realização de palestras, workshops, cursos de qualificação 

profissional e relacionados a temática da cultura da videira, da elaboração de vinhos e da 

análise sensorial de vinhos, sendo estes: Curso Sobre Poda da videira, Análise sensorial de 

Vinhos e Espumantes, Enografia Brasileira, Aperfeiçoamento no Serviço de Vinhos, Noções 

Básicas da Degustação de Vinhos e Introdução ao Mundo dos Espumantes, sendo utilizadas 

salas de aula e laboratórios de análises químicas e laboratório de análise sensorial de 

alimentos, havendo portanto, estrutura necessária para a execução das atividades relacionadas 

ao projeto na instituição de realização. 

Todos os cursos eram previamente divulgados em redes sociais e em meios de 

comunicação do município de Canoinhas, com objetivo de divulgar ao maior número de 

participantes. Todos os cursos citados anteriormente foram realizados no Câmpus Canoinhas, 

e compreendem atividades teóricas e práticas. Buscou-se com o projeto, tornar o discente um 

dos atores principais, inclusive, incentivando a participação de um maior número ao projeto, 

passando em salas de aula, explicando os objetivos, metodologia do projeto, a fim de agregar 

um maior número de participantes a execução do projeto.  

A participação direta dos discentes se deu pela elaboração de material de 

divulgação, material didático, organização das atividades no dia dos cursos, em relação a das 

salas e laboratórios, bem como no acompanhamento das atividades. Os cursos foram 

ministrados pelo coordenador do evento, o docente Douglas Wurz, Eng. Agrônomo e 

Sommelier de Vinhos.  

Além da capacitação de apreciados e profissionais que atuam na área de bebidas, 

um dos objetivos do projeto foi o de fundamentar a viticultura no Planalto Norte Catarinense. 

Nesse contexto, realizou-se em parceria com a EPAGRI e EMBRAPA – Canoinhas, o Curso 

Sobre a Poda da Videira, sendo ministrado de forma teórica durante o período matutino e 

sendo realizado atividades práticas no período vespertino, com uma carga horária de 8 horas, 

capacitando estudantes, produtores rurais, técnicos e interessados em investir nessa atividade 

na região. 

RESULTADOS 

Ao total foram realizados 10 ações de extensão, com destaques para os cursos sobre 

Análise Sensorial de Vinhos e Espumantes e Aperfeiçoamento no Serviço de Vinhos, com 

três edições realizadas. Ao final de 2018, capacitou-se 248 pessoas, com ênfase ao curso sobre 

a Poda da Videira, com 98 participantes capacitado. 
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O Brasil tem registrado crescimento no consumo de vinhos e espumantes, apesar do 

consumo per capita ainda ser muito baixo. Enquanto cada brasileiro consome em média cerca 

de 50 litros de cerveja e 6 de cachaça ao ano, o consumo de vinhos finos fica em torno de 2 

litros per capita ao ano (COPELLO, 2015). Portanto, de acordo com WURZ et al. (2017), é 

fundamental capacitar os consumidores sobre as técnicas de degustação de vinhos, com o 

objetivo de aumentar o consumo per capita deste produto. 

Tabela 1 – Cursos realizados do projeto Conhecendo Vinhos e Espumantes durante o ano de 2018, as suas 

edições realizadas e número de participantes das ações de extensão, Canoinhas/SC. 

Cursos Ministrados Edições Realizadas Participantes 

Poda da Videira 1 98 

Introdução ao Mundo dos Espumantes 1 15 

Noções Básicas sobre Vinhos 1 15 

Aperfeiçoamento no Serviço de Vinhos 3 60 

Análise Sensorial de Vinhos e Espumantes 3 45 

Enografia Brasileira 1 15 

Total 10 248 

Fonte: o próprio autor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido à grande adesão e procura da comunidade interna e externa ao IFSC – 

Campus Canoinhas, o projeto Conhecendo Vinhos e Espumantes vem tendo continuidade no 

ano de 2019, com ações mais específicas sobre vitivinicultura e consumo moderado de 

vinhos, com objetivo de fomentar a atividade no Planalto Norte Catarinense, para que dessa 

forma possam ser atendidas as demandas dos participantes e os objetivos do presente projeto.  

REFERÊNCIAS  

COPELLO, M. Brasil, mercado em ebulição. Revista Vinhos do Brasil. Rio de Janeiro. p. 

34-37. 2015. 

WURZ, D. A.; MARCON FILHO, J. L.; ALLEBRANDT, R.; RUFATO, L. Ações do 

Laboratório de Viticultura e Enologia da UDESC Lages no desenvolvimento da 

vitivinicultura de altitude de Santa Catarina. Revista Caminho Aberto, v. 4, n. 7, p. 13-20, 

2017. 

WURZ, D. A. Análise da Comercialização de Vinhos Finos e de Mesa no Brasil. Journal of 

Agronomical Science, v. 7, n. especial, p. 43-49, 2018.  


