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RESUMO 
 

RIGO, Eder. Produção de uvas americanas e híbridas em sistemas de condução 
adaptados para poda e colheita mecanizada. 2018. 68 p. A videira (Vitis spp.) está 
entre as fruteiras de clima temperado mais cultivadas e consumidas no mundo. As 
regiões situadas no Sul do Brasil destacam-se entre os principais pólos brasileiros 
produtores de uvas, Santa Catarina está entre os principais estados produtores de 
uvas, 90 % das uvas produzidas são de origem americana (Vitis labrusca). Em sua 
grande parte, a vitivinicultura catarinense está associada a pequena propriedade que 
trabalha com a mão-de-obra familiar; porém na viticultura, as práticas da poda e 
colheita são as que necessitam maior número de horas trabalhadas em um espaço 
de tempo reduzido. Isto faz com que tenha a necessidade de contratar mão de obra 
de fora da propriedade, acarretando em um aumento dos custos de produção. Com 
base nesta assertiva é interessante o desenvolvimento de novas alternativas que 
viabilizem o agronegócio da uva tornando a atividade ainda mais competitiva. A poda 
e colheita mecanizada pode ser uma alternativa para redução da dependência de mão 
de obra externa à da propriedade, resultando em uma redução de custos de produção.  
Para tanto é necessário o estudo de alguns aspectos relacionados a sistemas de 
manejo adotado na poda e colheita mecanizada, isso envolve desde o sistema de 
condução adotado, bem como o cultivar de videira. Neste sentido, esse relatório 
apresenta um projeto de pesquisa atual que propõe um estudo para verificar o 
comportamento de videiras americanas e híbridas conduzidas em espaldeira e fio 
único, que são sistemas adaptados para poda e colheita de forma mecanizada. 
 
Palavras-chave: Vitis labrusca; manejo do dossel; viticultura. 
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ABSTRACT 
 

RIGO, Eder. American and hybrid grapes production in training systems adapted 
for pruning and harvesting mechanized. 2018. 68 p.  
 
Grapes (Vitis spp.) are among the most cultivated and consumed temperate fruit crops 
in the world. The regions located in the South of Brazil stand out among the main 
Brazilian poles producing grapes, Santa Catarina is among the main grape producing 
states in Brazil, grapes produced are 90% American origin (Vitis labrusca). For the 
most part, Santa Catarina viticulture is associated with small property that works with 
family labor; but in the viticulture, pruning and harvesting practices are the ones that 
require the greatest number of hours worked in a reduced period of time. Which means 
that it has to hire labor from outside the property, resulting in an increase in production 
costs. Based on this assertion, it is interesting to develop new alternatives that make 
grape agribusiness feasible, making the activity even more competitive. Mechanized 
pruning and harvesting can be an alternative to reduce dependence on labor outside 
the property, resulting in a reduction in production costs. Therefore, it is necessary to 
study some aspects related to management systems adopted in mechanized pruning 
and harvest, this involves from the adopted system of conduction, as well as the 
cultivar of grapevine. In this sense, this report presents a current research project that 
proposes a study to verify the behavior of American and hybrid grapes conducted in 
espalier and single wire, that are systems adapted for mechanized pruning and 
harvesting. 
 
Keywords: Vitis labrusca; canopy management; viticulture. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A videira (Vitis spp.) está entre as fruteiras de clima temperado mais cultivadas 

e consumidas no mundo. O Brasil, com área de 85 mil hectares, no mundo, ocupa a 

19ª posição em área plantada de vinhedos (CEPA EPAGRI, Síntese anual da 

agricultura de Santa Catarina 2016-2017); em 2018 a área cultivada foi de 73.754 ha, 

que compreende a área de uva para processamento e consumo in natura (IBGE 

2018).  

As regiões situadas no Sul do Brasil destacam-se entre os principais pólos 

brasileiros produtores de uvas. O Rio Grande do Sul é o principal estado produtor 

brasileiro, na safra de 2016-2017 foram produzidas 753.3 milhões de Kg de uva, com 

destino principalmente para processamento; desse total, 89,6% foram de uvas 

americanas (Vitis labrusca) e híbridas e 10,4% de uvas Vitis viníferas 

(IBRAVIN/MAPA/SEAPI-RS Cadastro Vinícola 2018). 

Santa Catarina destaca-se entre os principais estados produtores de uvas, De 

acordo com dados do CEPA EPAGRI, Síntese anual da agricultura de Santa Catarina 

(2016_2017), Santa Catarina aparece na quarta posição entre os maiores produtores 

de uva do país, tendo a produção concentrada principalmente na Região do Vale do 

Rio do Peixe, no Meio Oeste do Estado. No ano de 2017, dentro de Santa Catarina 

foram processadas o montante de 34.147.211 kg de uvas, parte desta produzida no 

estado, bem como importada de outros estados, principalmente do Rio Grande do Sul 

(CEPA EPAGRI, Síntese anual da agricultura de Santa Catarina 2016-2017).    

Em Santa Catarina, 90 % das uvas produzidas são de origem americana “Vitis 

labrusca”, uvas que apresentam características de rusticidade, sendo estas mais 

adaptadas às condições climáticas (DUARTE; 2013).  

A viticultura catarinense em sua grande parte está associada à pequena 

propriedade, onde além da videira o produtor rural trabalha com outras fontes de 

renda, como avicultura e suinocultura além do gado de leite. A propriedade vitícola 

normalmente conta com áreas de vinhedos que variam de 2 a 5 hectares 

(LAZZAROTTO; TAFFAREL; MONTEIRO, 2016).  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

  

 No ciclo da videira, a poda e a colheita dos frutos estão entre as atividades que 

mais demandam mão-de-obra, dessa forma, são responsáveis por grande fatia do 

custo de produção; na maioria das vezes, para tal atividade, se faz necessário a 

utilização de funcionários temporários (diaristas). A escassez de mão-de-obra na 

propriedade e o aumento do custo de produção aliadas à necessidade de 

conhecimento específico para realizar essas tarefas faz com que os produtores se 

tornem cada vez menos competitivos no mercado. A sazonalidade da necessidade 

destes diaristas na propriedade rural faz com que estes optem por atividades mais 

rentáveis e seguras, como por exemplo na indústria; isso acarreta um menor número 

de pessoas disponíveis para trabalhar, colocando em risco a sua permanência na 

atividade e até mesmo na agricultura. Soma-se a isso o fato do crescente 

envelhecimento da população rural e a diminuição de pessoas que compõem as 

famílias. Com base nas característica apresentadas acima surgiu o interesse em 

acompanhar o projeto intitulado “Tecnologia de produção de uvas americanas em 

sistemas de condução adaptados a poda e colheita mecanizada” que está na fase de 

execução nas dependências da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 

de Santa Catarina (EPAGRI), Estação Experimental de Videira. Tais tecnologias 

investigadas neste projeto podem contribuir diretamente na redução dos custos de 

produção da cadeia produtiva da videira, tornando a atividade mais competitiva.  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Acompanhar as atuais atividades de pesquisa que estão sendo realizadas na 

EPAGRI, Estação Experimental de Videira, em especial o projeto relacionado à 

vitivinicultura intitulado “Tecnologia de produção de uvas americanas em sistemas de 

condução adaptados à poda e colheita mecanizada”. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

Aprimorar os conhecimentos teóricos adquiridos em aulas relacionados à 

vitivinicultura. 

Observar o comportamento de videiras cvs. Bordô, Concord 30, Isabel Precoce, 

BRS Carmen e BRS Magna conduzidas em espaldeira e fio único. 

Realizar práticas de poda da videira em diferentes sistemas de condução. 

Compreender as necessidades e visualizar as novidades da vitivinicultura atual.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A VITICULTURA NO BRASIL 

 

A história da vitivinicultura registra que a videira foi introduzida no Brasil em 

1532, por meio de Martim Afonso de Souza, na Capitania de São Vicente. 

Posteriormente durante o período colonial, foram realizadas novas introduções em 

diversos pontos do país por novos colonizadores portugueses. Estas cultivares eram 

originárias de Portugal, todas espécies Vitis vinifera (CAMARGO, 1994).  

Os cultivares de uvas Vitis vinifera são provindas do centro de distribuição 

Asiático-Ocidental, mais precisamente na região onde atualmente é localizado a 

Armênia, neste local o clima é temperado árido, quente e seco e inverno frio e úmido 

(BETTONI, 2018). 

Entre 1830 e 1850 foram trazidas para o Brasil cultivares de origem americana, 

principalmente as pertencentes às espécies Vitis labrusca e Vitis bourquina 

(CAMARGO, 1994). As cultivares de uva Vitis labrusca são provindas do centro de 

distribuição Americano, este continente é considerado berço de domesticação da 

vitivinicultura Brasileira (principais uvas cultivadas no Brasil são originadas nesse 

centro), cerca de 30 espécies de Vitis são nativas desde o Canadá até a América 

Central, tendo uma diversidade grande de clima entre essas regiões (BETTONI, 

2018). 

Mais rústicas e produtivas, as videiras Americanas, difundiram-se rapidamente 

pelas áreas vitícolas do país disseminando doenças fúngicas, como míldio e oídio, 

também originárias na américa do Norte. Essas doenças dizimaram as videiras 

portuguesas, e passou a ter predominância do cultivo de uvas americanas 

(CAMARGO,1994). 

A disseminação das videiras portuguesas foi por estas se desenvolveram em 

uma região específica onde o clima não favorece o desenvolvimento de doenças e, 

portanto, não teve a seleção natural com resistência para doenças. As videiras 

americanas, por virem de uma região com diversidade climática já “conviviam” com as 

doenças fúngicas (BETTONI, 2018).  

A vitivinicultura brasileira nasceu e cresceu com base em uvas americanas e 

híbridas originárias da costa leste americana. Estas atualmente são usadas 
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principalmente para a elaboração de vinhos de mesa e também de sucos de uva 

(CAMARGO et al, 2008). 

 

2.2 IMPORTÂNCIA DO CULTIVO DA VIDEIRA  

 

A viticultura é dominada por 5 países, que juntos representam mais de 50 % da 

área cultivada com vinhedos no mundo, são eles: Espanha, China, França, Itália e 

Turquia. O Brasil, com área plantada de aproximadamente 85.000, representa 1/3 % 

da área cultivada no mundo. Mesmo com esta porcentagem baixa a nível mundial esta 

atividade é de grande importância para nosso país, responsável por empregos diretos 

e indiretos (CEPA EPAGRI 2016-2017). 

 Considerando a diversidade de uvas que são produzidas no país, as uvas 

americanas e híbridas merecem destaque, representam mais de 80% do volume de 

uvas produzidas e processadas no Brasil, com aproximadamente 400 mil 

toneladas/ano (CAMARGO, 2004). 

Nos últimos anos no, Brasil tem ganhado importância a elaboração de suco de 

uva integral e concentrado, pelo elevado crescimento do consumo de 570 %, entre os 

anos de 2005 à 2015, passando de 15,83 milhões de litros para 90,25 milhões de 

litros, isso se deve a vários fatores, dentre eles o benefício do consumo de suco de 

uva para a saúde e leis que exigem maior concentração no suco (BETTONI, 2018).   

No Rio Grande do Sul, principal estado produtor e processador de uvas no 

Brasil, em 2018 as empresas processaram 663,2 milhões de quilos de uvas, desse 

total 597.699.541 milhões de kg de uvas de origem americanas e híbridas e 

65.540.421 de Vitis vinifera. Do montante de uvas americanas e híbridas produzidas 

em solo gaúcho, assim como nos últimos seis anos, 50% da produção foi destinada à 

elaboração de suco (IBRAVIN/MAPA/SEAPI-RS Cadastro Vinícola 2018). 

 

2.3 VITICULTURA EM SANTA CATARINA 

 

Trata-se de uma viticultura tradicional de pequenas unidades produtivas, 

baseia-se no uso de forma intensiva a mão de obra familiar, principal sistema de 

condução adotado é o latada. Principais cultivares americanas e híbridas 

principalmente para produção de vinhos de mesa e sucos e alguma parcela consumo 

in natura (DUARTE, 2013).  
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Atualmente em Santa Catarina são cultivados 4,7 mil hectares de vinhedos, com 

uma produção de 65,8 mil toneladas; desse montante, aproximadamente 90% são de 

uvas da espécie Vitis labrusca, conhecidas como americanas ou uva comum; os frutos 

das cultivares de videira americana são principalmente destinados ao processamento 

para fabricação de vinhos de mesa e suco, bem como algumas cultivares são 

destinadas para o consumo in natura (EPAGRI CEPA 2015-2016; 2016-2017).  

Tangará, Videira, Pinheiro Preto e Caçador representam os quatro municípios 

do estado de Santa Catarina com maior produção de uvas na safra produtiva 

2016/2017, com a produção de 791.294, 7.739.191, 14.4781.53 e 305.656 Kg de uva, 

respectivamente (EPAGRI CEPA 2016-2017).  

O processamento de uvas é relativamente concentrado em poucos municípios 

de Santa Catarina (Tabela 1), principalmente entre aqueles localizados na região do 

Vale do Rio do Peixe, caracterizada como a principal região produtora de uvas no 

estado (EPAGRI CEPA 2016-2017). Apesar de grande volume de produção de uvas 

americanas no estado de Santa Catarina, há uma grande dependência de importação 

de matéria prima de outros estado, sendo o Rio Grande do Sul o principal mercado 

onde as indústrias catarinenses tem importado uvas. O principal cultivar comprado 

são uvas Bordô, que atribui aos vinhos e sucos coloração, estrutura e sabor 

característico apreciado pelo consumidor (EPAGRI CEPA 2016-2017). Tal 

característica justifica a necessidade de implantação de novos pomares no estado 

bem como, atribui uma certa segurança ao produtor ao implantar um vinhedo. 

No ano de 2016 para 2017 a área colhida de vinhedos catarinenses ficou estável 

(EPAGRI CEPA 2016-2017). Isso indica que o estado vai permanecer com déficit na 

produção de uvas, precisando importar de outros estados. 

�  
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Tabela 1 – Uva processada por município no estado de Santa Catarina- Safra 2017.  

 

Município Quantidade (Kg) Participação (%) 

Pinheiro Preto 14.478.153 42,4 

Videira 7.739.191 22,7 

Iomerê 6.066.489 17,8 

Nova Trento 3.116.463 9,1 

Tangará 791.294 2,3 

Lebom Régis 565.391 1,7 

Caçador 305.656 0,9 

Rodeio 165.421 0,5 

Itajaí 141.37 0,4 

Major Gercino 101.408 0,3 

Outros 676.375 2 

Total 34.147.211 100 

Fonte: CEPA EPAGRI, Síntese anual da agricultura de Santa Catarina, 2016-2017.  

 

2.4 CULTIVARES UTILIZADAS EM SANTA CATARINA  

 

 Como já relatado anteriormente, 90 % das uvas produzidas no estado são 

provenientes da espécie Vitis labrusca; portanto, nessa seção serão descritas as 

principais cultivares que são produzidas em Santa Catarina, em especial as quais 

foram acompanhadas durante o estágio.   

 

2.4.1 Concord Clone 30 

 

  Lançada para ser mais uma alternativa na ampliação do tempo de 

processamento de uvas no sul do Brasil, é um clone precoce do cultivar Concord. 

Suas características gerais de produção e qualidade da uva são as mesmas do cultivar 
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original, porém a maturação é antecipada cerca de duas semanas (Opções de 

Cultivares de Uva para Processamento desenvolvidas pela Embrapa, 2015) 

Tolerante ao míldio, oídio e antracnose. Finalidade para suco com bagas de 
cor tinta (Figura 1), alta produtividade sendo acima de 20t ha-1 (SOUZA et al, 2018). 

 
 

Figura 1 - Cacho do cultivar de videira Concord clone 30. 

  
�onte: (SOUZA, 2017) 
 
 

2.4.2 Bordô 

    

 Destaca-se pelo elevado teor de corante que tem na película de suas bagas de 

cor tinta (CAMARGO, 1994). 

Possui alta produtividade sendo acima de 20t ha-1, tolerante ao míldio, oídio e 

antracnose, bagas de cor tinta (figura 2), sua finalidade é para produção de suco e 

vinho (SOUZA et al, 2018).  

 Na safra 2016/2017 a Bordô foi o segundo cultivar mais processado no estado 

do Rio Grande do Sul, com 23,5 % do total das uvas processadas (EPAGRI-CEPA 

2016-2017). 
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Figura 02 – Cacho do cultivar de videira Bordô 
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2.4.3 BRS Magna  

 

 BRS Magna tem ampla adaptação climática, pode ser alternativa para melhoria 

da cor, da doçura e do sabor do suco de uva no Brasil (RITSCHEL et al, 2012). 

Possui alta produtividade sendo acima de 20t ha-1, susceptível ao míldio e 

tolerante ao oídio e antracnose, bagas de cor tinta (figura 3), sua finalidade é para 

produção de suco (SOUZA et al, 2018). 
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Figura 3 - Cacho do cultivar de videira BRS Magna.  

  

Fonte: (SOUZA, 2017). 

 

2.4.4 Isabel precoce 

 

Isabel Precoce é uma mutação somática natural do cultivar Isabel. Permanece 

com as mesmas características gerais de comportamento agronômicas do tradicional 

cultivar Isabel diferenciando apenas na precocidade “sua maturação é antecipada em 

33 dias”. A redução no ciclo vegetativo ocorre entre a floração e a colheita, havendo 

uma aceleração no desenvolvimento da ‘Isabel Precoce’ principalmente no 

subperíodo floração-início de maturação. O menor ciclo produtivo favorece o 

escalonamento da colheita e evita coincidir a colheita junto com o cultivar Isabel. Tal 

característica favorece a distribuição de uso na mão de obra na propriedade e 

aumenta a capacidade de processamento das indústrias (CAMARGO, 2004). 

Possui alta produtividade sendo acima de 20t ha-1, susceptível ao míldio e 

tolerante ao oídio e antracnose, bagas de cor tinta (figura 4), sua finalidade é para 

suco, vinho e mesa (SOUZA et al, 2018).    
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Figura 4 - Cacho do cultivar de videira Isabel precoce. 

 
Fonte: André Luiz Kulkanp de SOUZA, 2017). 

 

 2.4.5 BRS Carmem  

 

Cultivar BRS Carmem é de ciclo tardio, essa característica do cultivar é uma 

alternativa para a ampliação do período de processamento e melhoria da qualidade 

do suco de uva na região Sul do Brasil.  

Possui alta produtividade sendo acima de 20t ha-1, tolerante ao míldio oídio e 

antracnose, bagas de cor tinta (figura 5), sua finalidade é para suco (SOUZA et al, 

2018).    

�  
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Figura 5 - Cacho do cultivar de videira Carmem. 

 
Fonte: (SOUZA, 2017). 

 

2.4.6 Niágara Branca e Rosada 

 

Possui alta produtividade sendo acima de 20t ha-1, tolerante ao míldio oídio e 

antracnose, bagas de cor branca (figura 6), sua finalidade é para mesa, vinho e 

espumante (SOUZA et al, 2018-2019).  

 

Figura 6 - Cacho do cultivar de videira Niágara Branca. 

   
Fonte: (RIGO, 2017) 
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2.5 SISTEMAS DE CONDUÇÃO DA VIDEIRA  

 

A necessidade de um sistema de sustentação é decorrência do fato de a videira 

ser uma planta trepadeira. 

 

A videira, a não ser em casos especiais, não pode ser cultivada   

satisfatoriamente sem alguma forma de suporte. É uma planta que apresenta 

uma grande diversidade de arquitetura de seu dossel vegetativo e das partes 

perenes. A distribuição espacial desse dossel, do tronco e dos braços, 

juntamente com o sistema de sustentação, constituem o sistema de condução 

da videira (MIELE; MANDELLI, 2003, p. 5). 

 

De acordo com o sistema de condução adotado, a videira vai apresentar 

mudanças significativas e importantíssimas, dentre as quais estão, mudanças no 

crescimento vegetativo, na fertilidade das gemas, na produtividade e qualidade da 

uva, essas características por sua vez estão diretamente ligadas aos subprodutos da 

uva (MARODIN et al., 2010). 

A densidade de plantio é variada, sendo que a menor densidade de plantio 

normalmente está relacionada a sistemas que possibilitam as plantas ter grande 

expansão vegetativa, ou seja, alta carga de gemas ha-1, como latada; por outro lado, 

as altas densidades de plantio são utilizadas em sistemas que propiciem um menor 

número de gemas planta-1, como por exemplo condução em espaldeira (GIOVANNINI; 

MANFRO, 2013). 

São várias as formas de sustentação da videira, cada região vitícola adota 

aquele que possibilite o equilíbrio entre produtividade e qualidade.  

 

2.5.1 Latada  

 

O sistema de condução latada representado pela (figura 7) é o mais utilizado no 

Brasil, principalmente em regiões tradicionais como a Serra Gaúcha (RS) e no Vale 

do Rio do Peixe (SC) (MIELE; MANDELLI, 2003). 

Este sistema também é chamado de pérgola, possui dossel vegetativo 

horizontal, tem como principais vantagens: proporciona desenvolvimento de videiras 

vigorosas, possibilitando um grande armazenamento de reservas nas estruturas 

reprodutivas; dossel vegetativo extenso com alto número de gemas; essas 
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características estão relacionadas com elevado número de cachos e alta 

produtividade. Em adicional, propicia facilidade na locomoção dos vitivinicultores a 

qual pode ser feita em todas as direções, além da proteção dos cachos contra a forte 

radiação solar (MIELE; MANDELLI, 2015). 

Algumas desvantagens deste sistema: alto custo de implantação sendo que não 

é possível a implantação paulatinamente; área máxima recomendada de uma parcela 

deste sistema é de 4 ha; a posição do dossel vegetativo e dos frutos situados 

horizontalmente acima do trabalhador - causa transtorno a execução das práticas 

culturais; pela posição do dossel vegetativo e o vigor excessivo das videiras podem 

causar sombreamento, afetando negativamente o microclima do vinhedo, a fertilidade 

das gemas e a qualidade da uva e do vinho; pelo elevado índice de área foliar e sua 

posição se este dossel não for bem manejado pode causar umidade na região dos 

cachos e das folhas, o que favorece o aparecimento de doenças fúngicas (MIELE; 

MANDELLI, 2015). 

 
Figura 7 – Esquema representativo do sistema de condução da videira em 
latada. Postes - a) cantoneira; b) lateral; c) interno; d) rabicho; Fios - e) cordão 
primário de cabeceira; f) cordão primário lateral; g) fio da produção; h) fio da 
vegetação; i) fio de sustentação da malha; j) fio rabicho.  a) poste de cabeceira, 
b) poste interno; c) rabicho; d) fio da produção; e) fios fixos da vegetação; f) fios 
móveis da vegetação; g) fio do rabicho. 

 

 
Fonte: (MIELE; MANDELLI, 2003). 
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2.5.2 Manjedoura   

 

O sistema de condução em manjedoura, também conhecido como ípsilon (Y),  

foi recomendado para plantio em Santa Catarina no início dos anos 2000, devido ao 

potencial em proporcionar alta produtividade similar ao latada, produzindo uvas com 

elevado teor de açúcar e menor acidez, em função de melhor exposição dos cachos 

à radiação solar (EPAGRI, 2005). 

Nesse sistemas as plantas são distribuídas em um plano oblíquo conforme 

demonstra a (figura 8), e permite a realização de poda mista. Apesar do maior custo 

inicial, proporciona altas produtividades e facilita a adoção do cultivo protegido 

(GIOVANNINI; MANFROI, 2013). 

 

Figura 8 – Esquema representativo do sistema de condução da videira em 
manjedoura.  

 
Fonte: (RIGO, 2018).   

 

2.5.3 Espaldeira   

 

A espaldeira é um sistema de condução no qual a sua ramagem e a produção 

da videira ficam expostas de forma vertical, podendo ser realizado poda mista ou 

cordão esporonado. O sistema de condução espaldeira é um dos mais utilizados pelos 
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viticultores nos principais países vitivinícolas. No Rio Grande do Sul, é adotado 

especialmente na Campanha e na Serra do Sudeste e por algumas vinícolas da Serra 

Gaúcha (MIELE; MANDELLI, 2003). 

Conforme é observado na (Figura 9), o sistema é semelhante a uma cerca, 

utiliza de três a sete fios de arame, a posteação é feita individualmente para cada fila 

com distância entre poste de 5 a 6 metros, sendo que os postes das extremidades 

devem estar presos a rabichos, para que os fios permaneçam bem estendidos 

(GIOVANNINI; MANFROI, 2013).  

 

Figura 9 – Esquema representativo do sistema de condução da videira em 
espaldeira. a) poste de cabeceira, b) poste interno; c) rabicho; d) fio da 
produção; e) fios fixos da vegetação; f) fios móveis da vegetação; g) fio do 
rabicho. 

 
Fonte: (MIELE; MANDELLI, 2003)  

 

 Kreuz et al. (2005) comentam que alguns investidores em uva para vinho optam 

pelo sistema de espaldeira por dois benefícios em relação ao em manjedoura e latada. 

Um destes benefícios está associada às facilidades para a execução das atividades 

manuais. A outra é a possibilidade do controle da produtividade. Argumenta-se que o 

controle da produtividade possibilita uma qualidade superior da uva. 

Dentre as vantagens do sistema de condução espaldeira estão (GIOVANNINI; 

MANFROI, 2013) e (SILVEIRA et al., 2015): 

* Baixo custo de implantação e facilidade da mesma “comparando com o 

sistema latada”; 
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 * Facilidade de fazer a poda e colheita mecanizadas, pois os frutos situam-se 

numa área do dossel vegetativo e as extremidades dos ramos em outra; 

*Boa aeração quando se tem plantas bem manejadas; 

* Os frutos situam-se numa área do dossel vegetativo e as extremidades dos 

ramos em outra. 

 O sistema de condução em espaldeira apresenta como desvantagem a baixa 

produtividade e o fato das uvas que ficarem mais expostas ao ataque de pássaros; 

porém a baixa produtividade proporciona um maior teor de açúcar nas uvas 

produzidas, ou seja, uvas de boa qualidade (GIOVANNINI; MANFROI, 2013). 

 

 2.5.4 Fio único   

 

Foi proposto pela Universidade de Bolonha no final dos anos 1980 (MARODIN 

et al., 2010). 

O sistema de fio único (“cordone líbero”, “single wire”, “cordão livre”) é uma 

forma de condução que exige simplicidade na instalação e oferece a possibilidade de 

ser mecanizada integralmente (CARPIO et al., 2008).  

O sistema de condução em fio único se difere de outros sistemas de condução 

por apresentar uma copa expandida sem nenhuma sustentação (figura 10) ao 

contrário dos sistemas tradicionais de latada e ou manjedoura que há necessidade de 

estrutura de madeira e ou concreto para sustentar os ramos. 

  



���

�

Figura 10 – Esquema representativo do sistema de condução da videira em fio 

único.  

 
 Fonte: (RIGO, 2018). 

 

Recomenda-se que a poda, no sistema de condução em fio único, deva ser 

curta, ou seja, permanecendo somente esporões, que são posicionados na parte 

superior do fio, formando assim uma parede de vegetação que se desenvolve de 

forma livre (MARODIN et al., 2010). 

Um dos aspectos positivos desse sistema é a redução significativa dos custos 

de implantação de um vinhedo, 20-30% em relação a um sistema de espaldeira, além 

do menor custo de manutenção, graças ao tempo reduzido da realização de todas as 

intervenções necessárias (MARODIN et al., 2010). 

Uma característica para as cultivares se adaptarem ao sistema de fio único é 

apresentar ramos ascendentes ou semi-ascendentes e com boa fertilidade das gemas 

da base (MARODIN et al., 2010).  

 

2.6 PODA DA VIDEIRA 

 

A poda envolve a remoção parcial do sistema vegetativo lenhoso (sarmentos, 

cordões e, excepcionalmente, tronco) ou herbáceo (brotos, inflorescências, cachos, 

bagas, folhas, gavinhas) com objetivo de limitar o número e o comprimento dos 
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sarmentos, a fim de proporcionar um balanço racional entre o vigor e a produção, 

regularizando a quantidade de uva produzida e sua qualidade (MANDELLI; MIELE, 

2003). 

A videira produz no ramo do ano produtivo, porém a indução para produção do 

cacho se inicia na safra anterior (MANDELLI; MIELE, 2003). Quando a prática de poda 

é realizada, principalmente a poda de frutificação, deve-se pensar na safra do ano, 

mas não se pode esquecer das safras subsequentes, ou seja, realizar a poda de 

estruturas que irão proporcionar a produção de cachos (varas e esporões), bem como 

estruturas de renovação(esporões).  

As varas de produção são os ramos deixados após a poda com três ou mais 

gemas, normalmente tendo de seis a oito. Já os esporões são estruturas deixados 

após a poda com uma ou duas gemas.  

 

2.6.1 Poda de formação 

 

 A poda de formação da videira é feita visando a formação do tronco e dos 

ramos primários, momento de dar simetria à planta e prepará-la para produzir. Elimina-

se produção e os brotos em excesso conseguindo assim direcionar um melhor 

desenvolvimento do sistema radicular e a formação de uma copa (GIOVANNINI; 

MANFROI, 2013).   

  

2.6.2 Poda de frutificação  

 

Realizada quando a planta já está com sua estrutura formada para produção de 

frutos. É nesta etapa que é feito a seleção de estrutura reprodutivas, pois uma planta 

somente tem condições de nutrir e maturar de forma eficaz uma determinada 

quantidade de frutos (GIOVANNINI; MANFROI, 2013).    

 A videira ainda pode ser podada de outras maneiras como: 

* Poda curta - que consiste em deixar apenas esporões. 

* Poda longa - o ramo podado fica apenas com vara de produção. 

* Poda mista - trabalha-se com duas estruturas, as varas de produção e 

esporões. 

 A poda curta, também chamada de cordão esporonado, é aquela que são 

deixadas somente esporões na planta (Figura 11). Tem vantagem de fácil execução 
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e proporciona brotação uniforme, a circunferência dos cortes são menores evitando 

maior área exposta para entrada de patógenos, permite a realização de pré poda e 

poda mecanizada, evita ramos longe da base. As desvantagens é o fato de não se 

adaptar a todas os cultivares, sendo restrita às que tenham fertilidade nas gemas 

basais (GIOVANNINI; MANFROI, 2013). 

 

Figura 11 – Esquema representativo de uma poda curta onde permanecem as 
estruturas produtivas baseadas em esporão.  

 

 
Fonte: (MONTEIRO; ZÍLIO, 2018). 

 

A poda mista, onde permanecem as estruturas de esporão e vara (figura 12), é 

o modelo mais utilizado, tanto em regiões de clima temperado quanto subtropical. 

Pode ser feita em praticamente todas os cultivares, consiste na alternância entre varas 

e esporões no mesmo ramo da planta, dependendo do seu vigor e estrutura 

(MONTEIRO; ZÍLIO, 2018). 
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Figura 12 – Esquema representativo de uma poda mista onde permanecem as 
estruturas produtivas baseadas em esporão e vara. 

 
Fonte: (MONTEIRO; ZÍLIO, 2018). 

 

A poda longa consiste em uma poda onde permanecem somente varas na 

plantas (Figura 13). É uma prática recomendada para regiões tropicais (Nordeste do 

Brasil) ou naquelas regiões em que são feitas duas podas em uma safra (Norte do 

Paraná e São Paulo), recomenda-se para essa prática o uso de produtos para quebra 

de dormência (MONTEIRO; ZÍLIO, 2018). 

 

Figura 13 – Esquema representativo de uma poda mista onde permanecem as 

estruturas produtivas baseadas em esporão e vara. 

 
Fonte: (MONTEIRO; ZÍLIO, 2018). 
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Segundo Giovannini e Manfroi (2013): 

 

Quanto a quantidade de elementos deixados (cargas de gemas) a poda 

poderá ser: (a) poda rica - quando se deixarem após a poda mais de 

100.000 gemas por ha; (b) poda média - quando se deixarem após a poda 

entre 50.000 gemas e 1000.000 gemas por ha; poda pobre quando se 

deixarem após a poda menos de 50.000 gemas por ha. 

  

2.6.3 Poda verde 

 

 A poda verde é efetuada com o objetivo de complementar a poda seca, com 

intuito  de melhorar o equilíbrio entre a vegetação e os órgãos de produção 

(MANDELLI; MIELE, 2003). 

 De acordo com Giovannini (2001) a poda verde é o conjunto de técnicas que 

visa a melhoria da qualidade da uva, sem ter efeito significativo com aumento de 

produtividade, porém com efeito significativo sobre o teor de acidez total, densidade e 

relação ºBrix/acidez.  

Os autores Maia e Camargo (2012) enfatizam que a poda verde é uma prática 

indispensável para a obtenção de bons sarmentos e de uvas de qualidade, além de 

proporcionar uma melhor cobertura das aplicações de tratamentos fitossanitários, 

também maximizar o aproveitamento da radiação solar para a produção de reservas 

energéticas e é necessário na formação das plantas para selecionar os ramos 

melhores.   

Vários são os tipos de poda verde, entre os principais estão a desbrota, a 

desfolha e o desponte de ramos.   

A desbrota é a retirada de brotos desnecessários à poda seca do próximo ciclo, 

retira ramos estéreis e eliminação das feminelas, ou seja, momento de retirar brotos 

fracos, mal posicionados e ou em excesso, também eliminar brotos desnecessários 

em mudas (GIOVANNINI, 2001) e (MAIA; CAMARGO, 2012). Em adicional, as 

operações de desbrota facilitam a entrada de defensivos aplicados na vinha, 

auxiliando as ferramentas de tecnologia de aplicação (MANDELLI; MIELE, 2003).   

 O desponte consiste na eliminação de uma parte da extremidade do ramo em 

crescimento; essa prática é comumente realizada em vinhedos cobertos com 

estruturas plásticas, com objetivo de eliminar a ponta do ramo que cresce além da 
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cobertura plástica; de acordo com Giovannini (2001) e Mandelli e Mielle (2003) há 

necessidade de deixar pelo menos oito folhas além do último cacho.  

 De forma geral, com este procedimento busca-se diminuição da dominância 

apical, equilibrar a vegetação, aumentar o peso médio dos cachos, aumentar 

qualidade das estruturas para próximo ciclo, direcionar os fotoassimilados para os 

cachos, aumentar circulação do ar e entrada do sol (GIOVANNINI, 2001). 

  A desfolha por sua vez, consiste na eliminação de porção das folhas da videira, 

principalmente as próximas do cacho. O objetivo de proporcionar melhor insolação e 

a aeração na região dos cachos; melhorar a coloração e a maturação das bagas; 

possibilitar uma melhor cobertura dos fungicidas no interior do dossel da planta e isto 

proporcionar redução na incidência das podridões de cacho (MANDELLIN; MIELE, 

2003). 

 Segundo GIOVANNINI (2001), com o manejo da desfolha busca-se 

proporcionar equilíbrio relação folha e fruto e indica para não retirar mais que 50% das 

folhas, para não comprometer o vigor e a futura produtividade da planta. Busca-se 

proporcionar equilíbrio relação folha e fruto.  

 

2.5.1 Estruturas produtivas da videira 

 

A videira é composta por várias estruturas produtivas, como os ramos ou 

sarmentos, gemas principais e secundárias. Estas por sua vez possuem uma 

classificação própria que será apresentada posteriormente. Os ramos da videira, 

também conhecidos como sarmentos são compostos por nó e entrenó. Em cada nó 

dos ramos formam-se gemas, estas são recobertas por escamas, que as protegem 

durante o inverno. Passado esse período, iniciam a brotação, dando origem a todas 

as demais partes que se formam durante um ciclo de crescimento anual da videira. As 

gemas são classificadas em gema principal e gemas secundárias (Figura 14),  gema 

principal é fértil e normalmente brota; as gemas secundárias normalmente 

permanecem latentes, brotam somente se ocorrer alguma anomalia no ano, como por 

exemplo geada tardia (BETTONI, 2018).   
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Figura 14 – Esquema representativo de um corte transversal de uma gema de 
videira demonstrando suas estruturas. 

 
Fonte: (BETTONI, 2018). 

 

De acordo com a posição das gemas no ramo, estas são classificadas em: 

* Gemas prontas: formada na primavera verão, podem dar origem à brotação 

chamada feminela, sua capacidade de produção depende do cultivar (GIOVANNINI; 

MANFROI, 2013). 

* Gemas francas ou axilares: formadas na base das gemas prontas. Não brotam 

no ano em que se formam, durante o ciclo vegetativo estas vão se tornar fértil ou não 

(GIOVANNINI; MANFROI, 2013). É de suma importância que estas gemas se tornem 

férteis pois nestas gemas que está se formando e definindo a safra do próximo ciclo. 

* Gemas latente - gema estéril, pouco desenvolvida situada na madeira velha. 

Quando realizada uma poda drástica para renovação ou por problemas de circulação 

da seiva também por motivo de geadas ela tem potencial de brotar e formar um novo 

ramo (GIOVANNINI; MANFROI, 2013). 

* Gemas basilares ou da copa ou casqueiras - situadas na base do ramos, na 

inserção com a madeira velha. Normalmente férteis nos cultivares americanos (Vitis 

labrusca), brotam quando feito poda curta ou quando houver problemas que impeçam 

a brotação das demais gemas. São estimuladas a brotar quando se aplica cianamida 

hidrogenada (regulador de crescimento utilizado para induzir plantas à brotação) 

(GIOVANNINI; MANFROI, 2013). 
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* Gemas cegas - gemas basilares mais desenvolvidas. Férteis nas americanas 

(Vitis labrusca) e pouco férteis nas vinifera (Vitis vinifera) (GIOVANNINI; MANFROI, 

2013). 

�  
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3 CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

3.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

O estágio obrigatório com carga horária de 300 horas, foi realizado na Empresa 

de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), localizada 

no município de Videira – SC, durante o período de setembro à novembro de 2018. 

A EPAGRI foi criada em 1991, pela fusão dos órgãos estaduais: Associação de 

Crédito e Assistência Rural de SC (ACARESC), Empresa de Pesquisa Agropecuária 

de SC (EMPASC), Associação de Crédito e Assistência Pesqueira de SC 

(ACARPESC) e o Instituto de Apicultura de SC (IASC).  

Vinculada ao Governo do Estado de SC, é responsável pela pesquisa aplicada 

no setor agropecuário em todo o território catarinense, com sede administrativa em 

Florianópolis. 

A Estação Experimental de Videira (EEV) possui área total de 145 ha, onde são 

mantidos coleções de germoplasma, estruturas de apoio, vinícola experimental, área 

de pesquisas com frutas de caroço, viticultura, apicultura e pequenos frutos 

(EPAGRI,2016). 

A EPAGRI-EEV contribui para o desenvolvimento da fruticultura, com a 

realização de inúmeros trabalhos técnico-científicos, treinamentos e dias de campo 

dirigidos a técnicos e produtores, abordando conteúdos sobre uva, vinho, ameixa, 

pêssego, quivi, caqui, apicultura, pequenos frutos e seus derivados. 

Atualmente a EPAGRI-EEV é composta por oito pesquisadores, três assistentes 

de pesquisas, dois laboratoristas, um enólogo, quinze funcionários de campo e dois 

administradores. Em adicional, a EPAGRI-EEV possui equipe de assistência técnica, 

composta por engenheiros agrônomos que trabalham na extensão. 

  Com o foco na vitivinicultura busca-se compreender várias linhas de pesquisa, 

entre elas estão: a) Estudo do declínio e da mortalidade de plantas; b) Material 

propagativo de qualidade e livre de viroses; c) Introdução e melhoramento de porta-

enxertos; d) Manejo e preparo do solo; e) Sistemas de condução; f)  Cobertura 

plástica; g) Introdução de cultivares; h) Zoneamento agroclimático da videira para o 

estado de Santa Catarina e seu desenvolvimento em regiões não tradicionais; i) 

Adaptação de cultivares (Vitis vinifera) em áreas de altitude; j) Técnicas enológicas 
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adaptadas à realidade local; l) Avaliação de variedades e métodos para fabricação de 

sucos; m) Produção de espumante com uvas Niágara (Vitis labrusca). 

Com relação às frutas de caroço, a EPAGRI-EEV tem pesquisas na área de 

melhoramento genético com intuito de obter novos cultivares, com floração tardia, boa 

produtividade, e frutos grandes, de boa qualidade, que permitam atender o mercado 

de outubro a fevereiro, estendendo o período de produção e proporcionando aumento 

de renda aos produtores.  

Especificamente para o pessegueiro, há estudos de práticas de raleio químico 

e redução de crescimento com uso de reguladores, coberturas plásticas e telas 

antigranizo, espaçamento e sistemas de condução. A difusão do sistema “Y” e o 

adensamento de pomares visando ao aumento de produtividade e qualidade das 

frutas, em substituição ao sistema de “taça” tradicionalmente utilizado, têm alcançado 

bons resultados.  Pesquisas para a cultura da ameixeira são destinadas para o 

desenvolvimento de material vegetativo isento e tolerante às principais doenças que 

acometem a cultura.  

Para a cultura do quivi os trabalhos são para avaliação de novos cultivares, 

quebra de dormência, propagação e tratos culturais   

Na cultura do caqui os estudos são direcionados para oferecer novas opções 

além dos cultivares Fuyu e Kyoto, e técnicas de manejo para aumentar a produtividade 

Além dos trabalhos desenvolvidos com as fruteiras acima mencionadas, na 

EPAGRI-EEV há trabalhos com apicultura; os projetos são voltados para: a) 

caracterização genética das abelhas Apis mellifera de Santa Catarina; b) 

melhoramento genético e seleção das rainhas; c) levantamento de índices de 

infestação e avaliação das taxas de reprodução do ácaro Varroa destructor em Santa 

Catarina; d) caracterização do mel produzido em diferentes épocas e regiões do 

Estado.  

A Epagripossui como foco principal manter e melhorar a sustentabilidade do 

homem no campo trazendo informações e soluções a cada setor em que atua para 

tornar as atividades do campo mais competitivas e lucrativas, contribuído para 

destacar SC como referência nacional na produção de alimentos. 

Na empresa, tive supervisão do pesquisador Eng°. Agr°. Dr. André Luiz Kulkanp 

de Souza, que atua na área de Fitotecnia de plantas.     
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3.2 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS TÉCNICOS DESENVOLVIDOS 

 

O foco principal do estágio curricular foi acompanhar as atividades relacionadas 

com a cultura da videira; em especial as novas tecnologias. Dentre os experimentos 

que estão sendo atualmente realizados para a cultura da videira na EPAGRI-EEV está 

o projeto “Tecnologia de produção de uvas americanas em sistemas de condução 

adaptados a poda e colheita mecanizada”, o qual pude acompanhar no período do 

estágio curricular. 

Esse projeto foi contemplado e a unidade experimental foi implantada no ano 

de 2015, enquadrado com as coordenadas geográficas (27°02'33.78" S, 51°08'08.77" 

O) à 800 m de altitude. Sublinhado em vermelho na Figura 15, onde está instalado o 

experimento. 

 

Figura 15 - Vista aérea da unidade experimental do projeto: Tecnologia de 
produção de uvas americanas em sistemas de condução adaptados a poda e 
colheita mecanizada. 

 
Fonte: (SOUZA 2015). 

 

De acordo com a escala de Köppen, o clima do município de Videira está 

classificado como Cfb, ou seja, clima temperado propriamente dito, com temperatura 

média no mês mais frio abaixo de 18ºC (mesotérmico), verões frescos, temperatura 

média no mês mais quente abaixo de 22ºC e sem estação seca definida. 
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3.2.1 Acompanhamento do projeto de produção de uvas americanas em 

sistemas de condução adaptados a poda e colheita mecanizada.  

 

O presente projeto é coordenado pelo pesquisador Eng°. Agr°. Dr. André Luiz 

Kulkanp de Souza, projeto aprovado no CNPQ na Chamada Universal - MCTI/CNPq 

Nº 14/2014. 

Pelas dificuldades dos vitivinicultores na época da poda e colheita o objetivo 

deste trabalho de relatório é apresentar resultados e informações da pesquisa que 

obtive durante o período do estágio curricular obrigatório teve-se a oportunidade de 

acompanhar e auxiliar nas atividades desenvolvidas no projeto intitulado “Tecnologia 

de produção de uvas americanas em sistemas de condução adaptados a poda e 

colheita mecanizada”.  

 Esse projeto surgiu com a necessidade de buscar por sistemas mais eficientes 

e de menores custos, para a sustentabilidade do setor vitivinícola. Visa gerar 

resultados com influência direta na redução do custo de produção para os produtores, 

aumentando a sua renda. 

 Foram escolhidos cultivares com potencial para a região, principalmente as 

destinadas ao consumo in natura e processamento. Para determinação dos materiais 

testados a equipe de pesquisa fez um levantamento de demandas e após isso foram 

escolhidos os materiais: a) Isabel Precoce; b) Concord clone 30; c) Bordô; d) BRS 

Carmem; e) BRS Magna. Essas cultivares são algumas das mais cultivadas pelos 

produtores do Vale do Rio do Peixe, também já são conhecidas suas aptidões como 

matéria-prima na fabricação de sucos integrais. O porta-enxerto utilizado é o VR043-

43, originado do cruzamento entre V. rotundifolia x V. vinifera, é bastante utilizado na 

Região do Vale do Rio do Peixe por apresentar tolerância a pérola-da-terra e 

fusariose. Com relação aos sistemas de condução, a ideia foi testar alternativas para 

redução dos custos com base em sistemas que propiciem um menor custo por 

hectare, representado pela redução de horas homem e redução de investimentos 

iniciais e ainda, possibilidade de mecanização. Para isso foram selecionados os 

sistemas de condução em espaldeira e fio único. 

 

3.2.2 Delineamento estatístico. 
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 Dentre as partes importantes que compõem um trabalho de pesquisa está o 

delineamento estatístico. Para essa unidade experimental o delineamento foi o de 

parcela subdividida, em arranjo fatorial 2 x 5 x 3 (2 sistemas de condução, 5 cultivares 

e 3 tipos de poda) com quatro repetições, sendo que cada uma é composta por quatro 

plantas.  

Este experimento foi instalado em parcelas subdividida (split-plot, em inglês) 

pela restrição da implantação do sistema. O experimento possui 2 fatores de condução 

com características diferentes, isto inviabilizaria a instalação destes dois sistemas de 

condução na mesma fila que neste experimento é uma parcela. 

 O pesquisador quer maior precisão das cultivares no sistema, portanto instala 

separado estes sistemas, depois avalia cada cultivar no sistema de condução, então 

compara os resultados e observar em qual sistema de condução o cultivar teve melhor 

resultado em produtividade e qualidade, além de avaliações quanto ao manejo.  

 

 3.3 IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

 A unidade experimental foi instalada em terreno com o solo corrigido baseado 

na análise do solo realizada previamente, bem como foram realizadas construções de 

camalhão, com intuito de evitar o excesso de umidade na região radicular das plantas. 

O espaçamento entre as filas adotado foi de 3 m e entre plantas de 1,5, totalizando 

2222 mudas ha-1.  

      

3.3.ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA EM ESPALDEIRA E 

SISTEMA FIO ÚNICO 

 

O experimento é composto por dois métodos de condução que tem a estrutura 

de ambos com postes de aço galvanizado furados, onde é colocado o fio liso de 

sustentação das plantas. Os postes e os fios são presos nas âncoras (Figura 16), e 

esticados por catracas (Figura 17).  
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Figura 16 – Âncora: estrutura para fixação de vinhedo. 

 
Fonte: (RIGO, 2018). 

 

Os postes internos são espaçados em 6 metros e nas extremidades das filas é 

utilizado um poste duplo reforçado. 

O sistema em espaldeira possui 4 alturas de fios conforme representado pela 

(figura 17). Os fios duplos são utilizados para facilitar a condução vertical das novas 

brotações, neste experimento não foram instalados os fios duplos móveis, porém, é 

indicado para que possa ser movimentado de acordo com o desenvolvimento das 

brotações.  

Também é possível verificar que para todos os fio tem uma catraca, isto é 

preciso para sempre ir tencionando os cordões e conseguir deixar o sistema firme. 

A estrutura do sistema em fio único conforme representada pela Figura 18 se 

difere da espaldeira, apenas no número de cordões que no fio único é apenas um e a 

altura deste é de 1,5 m do solo que suporta o cordão permanente da planta, e difere 

também por os ramos que neste sistema desenvolvesse livremente. 

  



���

�

Figura 17 – Esquema representativo do sistema de condução da videira em 
espaldeira com 4 alturas de fios representados pelas letras: D- 1º é único e fixo 
está situado a 1,0 m do solo; C - 2º é duplo a 0,20 m do primeiro; B - 3º é duplo 
a 0,20 m do segundo; A - 4º é duplo a 0,20 m do terceiro. Letras E e F 
representando as catracas. 

 
Fonte: (RIGO, 2018)  

 

 Com a estrutura em aço galvanizado fica bem prático a instalação de um 

parreiral. Tem empresas que fabricam em grandes quantidades estes materiais 

utilizados, facilidade no transporte por ser materiais leves, todas as peças são do 

mesmo padrão, menor custo de implantação em comparação à utilização de 

palanques em eucalipto tratado. 
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Figura 18 – Estrutura de sustentação do sistema em fio único demonstrando o 
arame para a sustentação dos ramos principais da planta (A).  

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 A estrutura em aço galvanizado não é muito estável, os palanques são flexíveis 

e muito fácil de serem entortados e isto atrapalha quando é preciso tencionar os fios 

pois os palanques cedem e acabam não conseguindo alcançar uma ótima tensão no 

sistema ficando este com os arames frouxos. Maior aderência dos fios com os 

palanques dificulta o tensionamento dos fios. 

A âncora é engatada em um trator e rosqueada para o fundo do solo, isto é bem 

prático quando não tem pedras no terreno, também no experimento estas âncoras 

foram totalmente enterradas e isto dificulta na manutenção dos fios que nela são 

presos. 

�  
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3.4 AVALIAÇÕES PREVISTAS NO EXPERIMENTO 

 

Entre as avaliações previstas e ou as que estão em andamento são 

caracterizadas variáveis vegetativas, produtivas e de qualidade dos frutos produzidos; 

as características de cada uma está descrito abaixo. 

 

3.4.1 Vegetativas  

 

Realizado durante o ciclo vegetativo das plantas onde são contados o número 

e comprimento das brotações; pesado material de poda; medido área foliar; radiação 

solar sobre os cachos; radiação refletida pelo dossel da videira e a radiação solar 

global, além do cálculo do índice de ravaz. 

  

3.4.2 Produtivas  

 

Realizadas quando os frutos apresentarem maturação comercial, obtendo os 

valores de produção (kg planta-1); produtividade estimada (t ha-1); peso e número de 

cacho (g); diâmetro (mm) e peso de cinquenta bagas (g). 

 

3.4.3 Físico-químicas da fruta  

 

São realizadas em amostras de 20 cachos por parcela, por meio da extração do 

suco dos cachos, avaliando os teores de sólidos solúveis (°Brix), acidez titulável, 

coloração da epiderme, antocianinas, potencial antociânico total, índice polifenólico 

total e flavonóides totais. 

 

3.4.4 Análise da qualidade do suco 

 

Serão feitos análises físico-químicas (sólidos solúveis totais, acidez, pH, 

antocianinas totais, polifenóis totais e atividade antioxidante. Também os produtos 

finais, suco de uva, passam por degustação com avaliação de atributos de aparência, 

cor, aroma, sabor e acidez. 
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3.4.5 Fitossanidade  

 

 Durante o ciclo das plantas serão avaliadas a incidência de pragas e doenças 

(severidade), com o objetivo de verificar se existe diferença entre os diferentes 

sistemas de condução (espaldeira e fio único), em função de diferentes configurações 

de copa. 

�  
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4 ATIVIDADES REALIZADAS NO EXPERIMENTO NO PERÍODO DE ESTÁGIO 

 

Na ocasião do estágio pode-se acompanhar/desenvolver atividades 

relacionadas a poda do experimento descrito no item 3..  

Os tipos de poda em teste são: a) poda manual; b) pré-poda mecânica e 

repasse manual; c) poda mecânica curta; poda mecânica longa. 

 

4.1 PODA MANUAL  

 

Realizou-se com tesoura e deixando apenas esporões (Figura 19), atingindo 60 

mil gemas por ha, foi calculada com base no número de plantas ha-1 e número de 

gemas plantas. Esta vai servir de testemunha simulando a poda convencional. 

 

Figura 19 - Ramo de videira em poda curta.  

Fonte: (MONTEIRO; ZÍLIO, 2018). 

 

Observou-se que neste sistema manual de poda, tem-se alguns benefícios em 

relação a poda mecanizada. Dentre os que visualizamos estão a possibilidade de 

renovar partes do ramo líder, retirando parte que tem pouca estrutura produtiva e ou 

com estruturas mal posicionadas e deixado no local um ramo com mais estruturas 

produtivas, ou ainda, apenas sobrepor um ramo novo conforme (figura 20) para que 
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na poda do ano seguinte o ramo velho seja eliminado e no lugar deixa-se o ramo novo 

selecionado na safra antecedente.  

  

Figura 20 – Estrutura demonstrando ramo bem posicionado e com gemas 
férteis (A) sobre estrutura pouco produtivas e mal posicionado (B).  

  
Fonte: (RIGO, 2018).  

 

Outra informação interessante é que na poda manual, principalmente nas 

plantas em formação, é possível alongar mais os ramos líderes para preencher os 

espaços do fio (figura 21).  
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Figura 21 – Ramo de videira podado com 4 gemas na poda manual para 
alongar o líder e preencher o vão livre do arame de sustentação. 

 
Fonte: (RIGO, 2018). 

 

4.2 PODA MECÂNICA CURTA 

 

Poda mecânica curta (Figura 22) foi realizado com tesoura de poda manual 

simulando a poda que seria feita pela máquina; essa simulação é realizada porque a 

unidade não possui máquina para poda mecanizada. Foi podado em uma altura que 

ficasse em cada esporão uma média de três gemas. O tamanho de cada ramo para 

ficar as três gemas variou de acordo com a distância entre nós de cada cultivar. 

�  
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Figura 22 -  Videira podada no sistema mecanizado simulado com poda curta.  

 
Fonte: (RIGO, 2018).  

 

4.3 PODA MECÂNICA LONGA  

 

Foi realizada no mesmo método de simulação com tesoura de poda descrito 

para a poda mecânica curta, mas dessa vez foi deixado 4-5 gemas por ramo (Figura 

23).   

 

Figura 23 – Planta de videira no sistema de condução em espaldeira após  
poda mecanizada simulada longa. 

 
Fonte: (RIGO, 2018).  
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 Na Figura 23, cujo sistema de condução é em espaldeira, ve-se alguns ramos 

com seu ângulo muito na horizontal, isto deve ser evitado pois pensando que a 

máquina vai podar todos os ramos na mesma altura estes mais na horizontal vão ficar 

com excesso de gemas se comparado com os na vertical. Para evitar é preciso 

conduzir estes ramos para a horizontal no início do ciclo vegetativo. 

 

4.4 PRÉ-PODA MECÂNICA E REPASSE MANUAL “PODA MISTA”.  

 

Mesmo procedimento que foi realizado na poda mecânica longa, porém foi 

retirado algumas varas e deixado esporões (figura 24). Neste sistema pode-se 

melhorar em partes a qualidade da poda em relação a 100% mecanizada, porque 

pode-se selecionar ramos. 

 

Figura 24 – Planta de videira no sistema de condução em fio único após  poda 
mista.  

 

Fonte: (SOUZA, 2017) 

 

Esse sistema proporciona um melhor equilíbrio para a planta pelo fato que é 

retirado manualmente as estruturas que não são desejadas; pode-se selecionar a 

quantidade de esporões e a qualidade das estruturas destes deixando 

preferencialmente os que possuir um maior vigor e estiver melhor localizado; encurtar 

os esporões que estão com números de gemas superior ao requerido; ter opção de 

renovar estruturas podendo encurtar os ramos líder. 
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5.0 CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS EM PLANTAS CONDUZIDAS EM 

SISTEMA DE CONDUÇÃO EM ESPALDEIRA E FIO ÚNICO 

 

As plantas conduzidas em espaldeira possuem visualmente um dossel mais 

denso (figura 25), tendo parte das folha e frutos sombreados, tendendo haver maior 

umidade no interior do dossel do que no ambiente, menor velocidade do vento 

reduzindo as taxas de traspiração.  

 

Figura 25 - Planta de videira no sistema de condução em espaldeira com poda 
mecanizada simulada longa no estádio de pré-floração.  

 
Fonte: (RIGO, 2018). 

 

A facilidade de manejo e a maior produtividade no sistema de condução em fio 

único é esperada já que não há a necessidade de tutoramento dos ramos, como na 

espaldeira, possibilitando uma maior quantidade de ramos e, consequentemente, de 

cachos (SOUZA et.al., 2017). 

Na condução em fio único, a distância entre os palanques de aço galvanizado 

simples é de 6 m, entre um palanque e outro, isso acarreta o embarrigamento do fio 

pelo peso da carga produtiva da planta que com a ação dos ventos dominantes 

perpendiculares à direção da fileira causa o movimento do cordão e isto resulta na 

rotação dos ramos da planta; essa característica é apresenta na Figura 26, em um 

lado da planta não tem brotação.  
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Figura 26 - Planta de videira com torção do ramo para à esquerda, com todas 
as estruturas produtivas para o mesmo lado. 

  
Fonte: (RIGO, 2018). 

 

 Na condução em fio único, algumas técnicas para evitar a rotação do ramo 

podem ser realizadas, uma delas seria a estrutura do sistema ser mais rígida 

(palanques em madeira tratada), ou ainda a instalação de quebra ventos, que além 

de evitar esse tipo de problema auxiliaria no controle de doenças. Outra estratégia 

que poderia ser realizada é colocar um maior número de amaradas no ramo principal, 

colocar taquaras nos espaços de 6 m, ou ainda na poda de conduzir os ramos líderes 

para que um suba do lado direito do fio e o outro do lado esquerdo e então ambos 

sejam conduzidos sobre o arame. 

 SOUZA et. al. (2017) salientam que no sistema de fio único ocorre uma maior 

quantidade de quebra de ramos em relação à condução espaldeira; isso está 

relacionado pelo fato de que as brotações se desenvolverem livremente no fio único, 

já em espaldeira as brotações são conduzidas e amarradas, afirmando a necessidade 

de implantar quebra vento. 

Na condução em fio único associado ao sistema de poda mecânica longa tem 

alguns ramos que por ser mais longos e ainda estarem mal localizados, estes ficam 

com sua direção voltada para o solo (figura 27), prejudicando a arquitetura da planta 

e desenvolvimento das brotações.  

 

 Figura 27 - Ramos da videira direcionados para o solo.  
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Fonte: (RIGO, 2018).  

 

Alguns fatores podem limitar a aplicabilidade do sistema de condução em fio 

único para algumas cultivares Vitis vinífera, como por exemplo a quebra de ramos 

decorrentes do hábito de crescimento e fertilidade de gemas; cultivares viníferas 

possuem hábito de crescimento ereto e não prostrado, como a maioria das 

americanas, essa característica acarretaria em quebra de ramos e consequência 

redução da produtividade; outro aspecto é a fertilidade de gemas que algumas 

cultivares viníferas possuem, necessitando a poda muito longo, assim poderia limitar 

a implantação desse sistema, principalmente quando o intuito é a associação desse 

sistema com a poda mecanizada. Portanto, para cultivares com essas característica 

acredito que esse sistema são seria a melhor opção. Como mencionado anteriormente 

para algumas cultivares há necessidade de deixar os ramos com 6-8 gemas para ter 

a produção nas gemas com mais fertilidade, as quais proporcionam cachos maiores. 

Quem sabe para estas viníferas poderia adotar o sistema de condução em guyot. No 

sistema guyot é realizado uma poda mista, onde permanecem estruturas de varas 

longas e esporões, as varas são destinadas a produção e os esporões para produção 

de ramos para o próximo ciclo. 
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6 RESULTADOS PUBLICADOS SOBRE ESTE EXPERIMENTO 

 

Algumas observações relativas a incidência de pragas e doenças, bem como 

variáveis relacionadas a produtividade já foram levantadas desse experimento e 

publicados em eventos ou revistas científicas. Algumas informações referentes a 

essas avaliações são apresentadas a seguir. 

Durante o período avaliado não foi observado visualmente  diferenças no 

ataque de doenças e ou pragas entre os sistemas de poda e métodos de condução. 

Isto pode estar relacionado aofato de as videiras ainda estaremem fase de formação, 

não atingiram a sua estrutura total, portanto o dossel vegetativo está com 

desenvolvimento bem aerado, tendo bastante falhas entre as plantas e não atingiram 

grandes produtividades.  

Nos resultados da primeira safra avaliada no ano de 2017 tendo como variável 

apenas a massa média de cachos, número de ramos, e peso de poda, não houve 

interação entre ambos os fatores porém teve diferença entre as cultivares ou sistemas 

de condução isolados (Tabela 2). 

Com base na avaliação realizada até o presente, é possível observar que o 

sistema de condução em fio único propiciou maior massa média de cachos em relação 

a espaldeira; na condução em fio único a massa média foi 121,62 g, já na condução 

em espaldeira a massa média foi 99,84 g (Tabela 2). 

O sistema de condução em espaldeira propiciou um maior número de ramos 

em relação ao fio único, no entanto isso não refletiu para a variável peso de poda 

(SOUZA et al. 2017).  

Considera-se que esta diferença no número de ramos está relacionada ao 

tamanho das estruturas dos líderes que já tinha nas plantas em espaldeira. Pois os 

dois sistemas foram implantados no mesmo ano, porém as plantas em espaldeira 

precisarão se desenvolver até 1m, e então já pode ser conduzido os ramos líder e o 

em fio único precisa se desenvolver até 1,5m para então conduzir os ramos líder.     

A maior massa média dos cachos em fio único pode indicar uma melhor 

adaptação dos cultivares para esse sistema de condução. 
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Tabela 2. Massa média em cachos (g), número de ramos e peso de poda (g) em videiras de 

cinco cultivares e dois sistemas de condução distintos, na safra 2016/2016. Videira – SC, 2017. 

        Massa média Número de Peso de 

         cachos (g) Ramos  poda (g) 

Fio único 121,62 a* 6,11 b 345,46 ns 

Espaldeira 99,84 b 7,27 a 374,92 

Bordô 64,06 c 5,27 c 361,67 b 

        BRS Magna 72,92 c 8,42 a 401,04 ab 

      BRS Carmem 197,06 a 7,62 ab 466,77 a 

Isabel Precoce 116,77 b 6,69 b 346,04 b 

Concord clone 30 102,85 b 5,46 c 225,42 c 

CV (%) 25,08 20,70 33,88 

* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade de erro. ns não significativo. Fonte: (SOUZA et al., 2017) 

 

O maior número de ramos e maior peso dos ramos foi encontrado nas 

variedades BRS Carmem e BRS Magna, indicando o maior vigor. Já o menor vigor foi 

encontrado na variedade Concord clone 30, seguida por Bordô e Isabel precoce.  

A BRS Carmen apresentou a maior média de massa dos cachos (197 g) 

diferindo significativamente das demais; a Isabel Precoce (116,77 g) e Concord clone 

30 (102,85 g) apresentaram maiores massa média de cachos em relação a Bordô 

(64,06 g) e BRS Magna (72,92 g) (Tabela 2).  

 

A Tabela 3 apresenta os valores relacionados à produtividade. A BRS Carmem 

conduzidas em sistema de condução em fio único foi mais produtiva do que quando 

conduzida em espaldeira; apresentou maior número de cachos com média de 13,6 

cachos, produtividade de 6,5 t ha-1 e uma produção em torno 2,9 kg planta-1, valores 

considerados altos levando em conta ser a primeira safra. 

Entretanto, para as variedades Isabel precoce, Bordô e Concord clone 30, não 

foram encontradas diferenças significativas entre os sistemas de condução nas 

variáveis produção por planta, produtividade e número de cachos, demonstrando que 

ambos são adequados para essas variedades. 
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Tabela 3. Número de cachos, produtividade (t ha-1) e produção por planta (Kg) em 

videiras de cinco cultivares e dois sistemas de condução distintos, na safra 2016/2017. 

Videira – SC, 2017. 

 

A cultivar BRS Carmem apresentou os maiores valores para número de cachos, 

peso médio de cacho, peso de poda e número de ramos por planta, além de maior 

produção e produtividade. O sistema de condução melhor adaptado a essa variedade 

foi o fio único, sistema altamente mecanizado e com menor custo de implantação 

(Tabela 3). 

�  

 Número de cachos 
 

Produtividade (t ha-1) Produção (Kg pl-1) 

Fio único Espaldeira Fio único Espaldeira Fio único Espaldeira 

Bordô 6,3     Ac* 6,8    Ac 1,07  Ad 0,94  Ab 0,48  Ad 0,42  Ab 

BRS Magna 8,1     Abc 6,5    Ac 1,52  Acd 0,92  Ab 0,68  Acd 0,41  Ab 

BRS Carmem 13,6   Aa 10,6  Bb 6,50  Aa 4,42  Ba 2,93  Aa 1,99  Ba 

Isabel precoce 12,5   Ba 15,3  Aa 3,24  Ab 4,04  Aa 1,46  Ab 1,82  Aa 

Concord c30 10,2   Aab 11,3  Ab 2,63  Abc 2,19  Ab 1,18  Abc 0,98  Ab 

CV (%) 31,88 44,11 4 

*Médias seguidas da mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas, dentro de cada tratamento, 
não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%. Fonte: (SOUZA et al., 2017). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Até o presente, o projeto em execução está apresentando resultados positivos, 

os cultivares estão demonstrando adaptação para ambos os sistemas de condução. 

Considerando todas as variáveis analisadas o sistema em fio único têm apresentado 

resultados superiores ao sistema de condução em espaldeira; em adicional o cultivar 

BRS Carmem foi mais produtiva no sistema em fio único.  

As videiras se encontram em fase de formação, há uma grande quantidade de 

estruturas produtivas, sem a presença de doenças nos vasos condutores. Portanto, é 

necessário avaliar este experimento por um período mais prolongado e então quando 

as plantas se encontrarem em plena produção poderá ser definido qual o melhor 

sistema de condução bem como a adaptação desses cultivares aos diferentes 

sistemas de poda.  

Em conversa com o coordenador do projeto, ele afirmou que com os resultados 

que ele está obtendo o sistema de condução em fio único poderá ser uma opção 

atrativa, mesmo que não se tenha a máquina para fazer a colheita ou a poda 

mecanizada.       

Durante o período do estágio, além das atividades relacionadas a viticultura 

descritas neste documento, eu tive a oportunidade de acompanhar atividades na área 

de apicultura com a pesquisadora Dra. Tânia Schafaschek, dentre as quais o processo 

de produção de rainhas selecionadas.   

Satisfação tive em conhecer o técnico Anilton Tadeu Borges de Oliveira 

“conhecido como o Borges”, pessoa de muita paciência e compreensão e que me 

apresentou os experimentos da Epagri-EEV realizados na área experimental, deste 

atividades com videiras, pessegueiro e ameixeira. Tive a oportunidade de acompanhar 

alguns manejos de campo em fruticultura, dentre os quais: quebra de dormência, 

plantio de mudas de videira, enxertia, poda, condução dos ramos e raleio.  

 Aprendi diversas técnicas que vão me auxiliar no meu futuro profissional, mas 

vejo que foi uma oportunidade para eu perceber que tudo está em constante evolução 

e que preciso me esforçar para acompanhar esta evolução.    
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