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Introdução

 “A história econômica brasileira sempre esteve, desde os 

primórdios no período colonial, atrelada à dinâmica de algum 

produto agropecuário” (CASTRO, 2016, p.1);

 Fermentado alcoólico de fruta, popularmente conhecido como 

“vinho de fruta”.
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Introdução
Conceito do projeto
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Mapa da Região da AMESC.

 Projeto da Agência de 

Desenvolvimento Regional 

(ADR);

 Desenvolvimento 

socioeconômico dos municípios 

cortados pela BR 285 (Timbé

do Sul, Turvo e Ermo).



Introdução
Alterações ao longo do projeto
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ADR – Araranguá.

 Descontinuidade das ADRs;

 Cidades (Urussanga e 

Sombrio).



Metodologia
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Metodologia Ilustrada.

 Contato: agricultores da região sul 

de Santa Catarina;

 Revisão bibliográfica;

 Dimensionamento da unidade de 

processamento (UP);

 Testes de aceitação do vinho de 

fruta;

 Material didático para palestras aos 

agricultores.



Metodologia
Contato com os agricultores
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 IBGE;

 EPAGRI;

 Associações de agricultores.



Metodologia
Planejamento da unidade de processamento
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Planta em DIALux.

 Equipamentos para 

processamento do vinho;

 Gasto com energia elétrica;

 Gasto com água.



Desenvolvimento
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Vinho em produção.

 5 + 1 receitas de maracujá;

 6 + 1 receitas de pitaia;

 Cartilha de elaboração de vinho 

de fruta.



Desenvolvimento
Receitas de “vinho de fruta” (maracujá)
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“Pé” de Maracujá.

 Utilização de Banana:

 Aumento do teor de tanino 

(casca);

 Variedade de carboidratos;

 Componentes de aroma;

 Realização de uma “receita” 

com a mistura dos resíduos das 

transfegas.



Desenvolvimento
Receitas de “vinho de fruta” (maracujá)
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Desenvolvimento
Receitas de “vinho de fruta” (pitaia)
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“Pé” de Pitaia.

 Utilização de pitaia roxa e 

branca;

 Utilização de maracujá e/ou 

ácido cítrico para correção de 

acidez;

 Utilização de chá mate para 

correção de tanino



Desenvolvimento
Receitas de “vinho de fruta” (pitaia)
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Teste Triangular da 
Diferença
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 Realizado conforme a NBR ISSO 4120:2013.

 3 amostras 1 diferente;

 1vs2 – 7; 2vs3 – 10; 4vs2 – 9; α=0,05 – 11 pessoas;

 A pessoa que verificasse a diferença faria a avaliação dos vinhos;

 Aroma, cor, doçura, acidez, adstringência, grau alcoólico, nota final.



Considerações Finais
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 Projeto em andamento e com isso dados incompletos;

 Até o final do ano, esperamos disponibilizar a estimativa de 

custo de instalação e operação de uma pequena unidade de 

processamento.


