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RESUMO  

As regiões de altitude do estado de Santa Catarina têm se mostrado 
favoráveis à elaboração de vinhos finos, despertando o interesse de 
empreendedores da atividade nos últimos 20 anos. Entretanto, ainda são 
necessárias informações técnicas adequadas para a microrregião, que 
apresenta terroir com características ambientais específicas, que resultam em 
excessivo vigor e baixa produtividade dos vinhedos. O objetivo desse estudo foi 
identificar a influência da adoção de sistemas de poda com diferentes níveis de 
carga de gemas sobre as características produtivas e qualitativas de uma cultivar 
de uva vinífera, cultivada na região meio oeste do estado de Santa Catarina. Os 
experimentos foram conduzidos durante as safras 2017/2018 e 2018/2019, em 
um vinhedo comercial, localizado no município de Videira, a 1.000 metros de 
altitude. Foram utilizadas plantas da cultivar Cabernet Sauvignon enxertada 
sobre o porta-enxerto VR 043-43. Os tratamentos testados foram três diferentes 
níveis de carga de gemas: 30, 50 e 70 gemas/planta, sendo avaliadas as 
características agronômicas relacionadas a produção e qualidade dos frutos 
produzidos. Observou-se comportamento diferenciado das plantas entre os anos 
de estudo, podendo associar a carga de frutos e massa vegetativa produzidas 
no ano anterior. No primeiro ano de estudo, percebeu-se o aumento da 
produtividade das plantas em relação ao aumento da carga de gemas deixada 
durante a poda. No entanto, no segundo ano, não se observou diferença de 
produção entre os tratamentos. Nas condições de desenvolvimento da cultura 
observou-se que, o aumento da carga de gemas deixadas nas plantas durante 
a poda, de certa forma, contribuiu para a redução do crescimento vegetativo e 
manutenção da qualidade dos frutos produzidos. Visto que, ao segundo ano de 
estudo não foram observadas diferenças na produtividade, nem alterações nas 
características químicas dos frutos. Isso mostra que a identificação da carga 
ideal de gemas à ser deixada no momento da poda, é fundamental para a 
obtenção de colheitas uniformes e com perfeito equilíbrio entre crescimento 
reprodutivo e vegetativo. 

Palavras-chave: Vitis vinífera L. Equilíbrio vegeto-produtivo. Poda de 
produção. vitivinicultura. 
  



 

 

 

ABSTRACT  
 
The altitude regions of Santa Catarina state have been favorable to the 

elaboration of fine wines, arousing the interest of entrepreneurs of the activity in 
the last 20 years. However, adequate technical information is still needed for the 
microregion, which has terroir with specific environmental characteristics, which 
result in excessive vigor and low vineyard productivity. The aim of this study was 
to identify the influence of adoption of pruning systems with different bud load 
levels on productive and qualitative characteristics of a variety of vinifera grapes, 
grown in the Mid West of the state of Santa Catarina. The experiments were 
conducted during the seasons 2017/2018 and 2018/2019, in a commercial 
vineyard, located in the municipality vine, 1,000 meters of altitude. Cabernet 
Sauvignon plants grafted onto rootstock VR 043-43 were used. The tested 
treatments were three different levels of bud load: 30, 50 and 70 buds / plant, 
being evaluated the agronomic characteristics related to the production and 
quality of the produced fruits. Different behavior of the plants was observed 
between the years of study, being able to associate the fruit load and vegetative 
mass produced in the previous year. In the first year of study, it was noticed the 
increase of the plants productivity in relation to the increase of the bud load left 
during the pruning. However, in the second year, there was no difference in 
production between treatments. Under the conditions of crop development, it was 
observed that the increase in the load of buds left on the plants during pruning, 
in some way, contributed to the reduction of vegetative growth and maintenance 
of the quality of the fruits produced. Since, in the second year of study, there were 
no differences in productivity, nor changes in the chemical characteristics of the 
fruits. This shows that the identification of the ideal bud load to be left at the 
moment of pruning is fundamental for obtaining uniform harvests and with perfect 
balance between reproductive and vegetative growth. 

 
Key-words: Vitis vinífera L. Vegetative-productive balance. Pruning production. 
viticulture. 
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 INTRODUÇÃO 

A vitivinicultura atualmente passa por mudanças significativas em várias 

partes do mundo. Novas regiões produtoras surgiram, produzindo safras cada 

vez maiores, com produtividades acima da média mundial, incluindo uvas (Vitis 

vinífera L.) de mesa e vinhos finos de alta qualidade (WURZ, 2018). 

Neste cenário, a vitivinicultura nacional também se transforma e cresce 

qualitativamente nos últimos anos, principalmente pelo surgimento de novos 

polos produtores em regiões não tradicionais (WURZ, 2018). 

Na viticultura catarinense, encontra-se condições edafoclimáticas de 

elevada disponibilidade hídrica e solos com altos teores de matéria orgânica 

(>3,5%), o qual após a calagem, promovem o excessivo crescimento vegetativo 

em detrimento do desempenho produtivo das videiras (ZALAMENA et al., 2013; 

MARCON FILHO et al., 2015). 

O sistema de condução de videiras e o número de brotações deixadas na 

planta na época da poda desempenham um papel determinante na melhoria da 

eficiência da atividade fotossintética e, consequentemente, da produtividade das 

plantas. A poda é fundamental para manter o tamanho e a arquitetura da copa 

enquanto otimiza a produção de cachos nas videiras. Nesse contexto, o número 

de gemas retidas na poda pode influenciar o crescimento da planta e a 

produtividade ao longo do tempo. Plantas deixadas com maior número de gemas 

podem apresentar um incremento da produção de cachos (WURZ, 2018). Da 

mesma forma, plantas com excessiva carga gemas apresentar brotação irregular 

e desequilíbrio na relação quantidade/qualidade. 

Na videira, assim como na maioria das espécies frutíferas, o balanço entre 

a carga de frutas (dreno) e a área foliar adequadamente iluminada (fonte) 

influenciam na quantidade e na qualidade da produção. O equilíbrio entre esses 

dois parâmetros é determinante para a composição e a maturação das bagas 

(MARCON FILHO et al., 2015) 

Devido ao excessivo crescimento das videiras, existe a necessidade de 

ajuste da carga de gemas para regular o equilíbrio entre o crescimento vegetativo 

e a produção, o que pode contribuir para melhorar a qualidade da uva de todas 

as cultivars nessa região de cultivo (BORGHEZAN et al, 2011). As videiras 

‘Cabernet Sauvignon’ apresentam crescimento excessivo devido as condições 
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edafoclimáticas da região como excesso de chuvas, e condições de solo como, 

matéria orgânica e nitrogênio em excesso. Esse vigor excessivo pode causar o 

desequilíbrio da planta, principalmente quando são deixados poucos ramos 

durante a poda. O desequilíbrio entre a parte vegetativa e produtiva, em muitos 

anos, promove a redução da produtividade e qualidade das uvas e, 

consequentemente, da rentabilidade dos produtores.  

Dessa forma, é importante a definição do número de gemas por planta 

para a obtenção de altas produtividades ao longo das safras. A definição do 

número de gemas por planta deixadas no momento da poda, levando em 

consideração o tamanho da planta, a fertilidade da planta, parâmetros de 

qualidade do cacho e dados climáticos da safra, pode-se melhorar a 

produtividade das plantas e qualidade das uvas e, consequentemente, a 

rentabilidade do produtor.  

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar diferentes cargas de gemas por 

plantas sobre os parâmetros produtivos e fisiológicos da videira ‘Cabernet 

Sauvignon’, a fim de obter maior eficiência produtiva, sem perdas na qualidade 

do vinho produzido na região do Alto Vale do Rio do Peixe, no estado de Santa 

Catarina. 

  



12 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A CULTURA DA VIDEIRA 

Originária da Ásia, a uva é uma das frutas mais antigas a ser domesticada, 

sua origem vem de 6.000 AC. (WUTKE et al. 2005). A partir de 1985, com a 

chegada dos imigrantes italianos no Brasil, tornou-se uma atividade comercial 

no Sul do país. Na década de 70, com investimentos de empresas estrangeiras 

a produção de uvas e vinhos apresentou uma grande evolução no Rio Grande 

do Sul (BRIGHENTI; TONIETTO, 2004).  

Pertencente à família Vitaceae, a videira apresenta troncos retorcidos e 

flores esverdeadas, sendo uma planta própria de regiões de clima temperado. A 

Vitis vinifera destaca-se pela sua importância econômica e elevada diversidade 

morfológica e genética, apresentando frutos de excelente qualidade amplamente 

utilizada na indústria de vinhos finos e espumantes.  

Ocupando a sexta colocação entre os estados produtores do Brasil, Santa 

Catarina apresenta uma área total de 4225 hectares de vinhedos, com uma 

produtividade média de 12,3 toneladas de uva por hectare e produção total de 

52,08 mil toneladas (CALIARI, 2014). 

2.1.1 Cabernet Suvignon  

Originária de Bordeaux, na França, a Cabernet Sauvignon, é umas das 

cultivares mais conhecidas e difundidas do mundo e, por isso, é considerada a 

rainha das uvas tintas está presente em praticamente todas as regiões vinícolas 

do mundo da Europa à África, da Ásia até a Oceania, tal como em todas as três 

Américas, todas as principais regiões produtoras de vinho ao redor do globo 

possuem os seus exemplares (ORLANDO et al., 2008). 

A Cabernet Sauvignon nasceu do cruzamento natural entre as cultivares 

Cabernet Franc (tinta) e Sauvignon Blanc (branca), ambas criadas em Bordeaux, 

a principal região produtora de vinhos do planeta. A primeira vez que se teve 

notícias da Cabernet foi em meados do século XVII.  

Este cultivar foi introduzido no Brasil em 1921, mas somente depois da 

década de 70 seu plantio foi incrementado no Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina (Brasil, 1996). 
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Devido à sua fama e à fácil adaptação a diferentes territórios, ela é 

cultivada em todos os países produtores. Seu amadurecimento é tardio, o que 

significa que as bagas de Cabernet são alguns dos últimos a amadurecerem. 

Normalmente, quando se colhe a Cabernet Sauvignon, algumas uvas da vinícola 

já foram vinificadas, como a Sauvignon Blanc, por exemplo, que amadurece 

rápido (ROBERTO et al., 2005). 

2.2 SISTEMA DE CONDUÇÃO DOS VINHEDOS 

O sistema de condução do vinhedo pode afetar significativamente o 

crescimento vegetativo da videira, a produtividade do vinhedo e a qualidade da 

uva e do vinho. Isso pode ocorrer em função do efeito do sistema de condução 

sobre a parte aérea e a subterrânea da videira (BRAVDO et al., 1996). 

A videira é uma planta que pode apresentar uma grande diversidade de 

arquitetura de seu dossel vegetativo e das partes perenes. A distribuição 

espacial do dossel vegetativo, do tronco, dos braços, e do sistema de 

sustentação, constituem o sistema de condução da videira. Há uma diversidade 

muito grande de sistemas de condução dos vinhedos utilizados nas regiões 

vitivinícolas do mundo. Muitos deles possuem características similares ou estão 

fundamentados nos mesmos princípios. No sul do Brasil, os sistemas de 

condução mais utilizados são, o latada e o espaldeira, entretanto o sistema de 

condução em Y vem sendo estudado (BRAVDO et al., 1996).  

A condução do vinhedo permite, para um mesmo cultivar e um ambiente 

determinado, regular os fatores ambientais e as respostas fisiológicas para a 

obtenção de um produto desejado. As variáveis consideradas são: a) a 

densidade e a geometria de plantio; b) a orientação da fileira no caso de o 

vinhedo não ser conduzido em latada; c) a poda de formação e de produção; d) 

a forma e o sistema de sustentação do dossel vegetativo; e) a poda verde 

(BRAVDO et al., 1996) .  

O sistema de condução das videiras, tipo e intensidade da poda, 

condicionam a aeração e luminosidade para os cachos e folhas influenciando na 

produção e qualidade das uvas (NEVES et al., 2003), bem como afetam a 

sanidade às uvas, pois afetam diretamente o microclima na região dos cachos.  
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2.2.1 Sistema latada de condução  

O sistema latada de condução é o mais utilizado na região do vale do Rio 

do Peixe, em Santa Catarina. Na América Latina o sistema latada também 

aparece na Argentina, Chile e Uruguai. Apresenta dossel vegetativo horizontal e 

não dividido, sendo que a poda seca é feita antes do início do período de 

brotação, esta pode ser mista. Quando mista, as varas são atadas aos arames 

de sustentação. As podas mais longas apresentam maior produção por hectare 

(SOZIM et al., 2007).  

A latada permite fazer uso de poda mista, esporão mais varas, ou seja, 

uma poda mais longa, isso permite maiores produções por hectare. O sistema 

latada tem algumas vantagens, como fácil adaptação a topografia, facilita 

locomoção dos viticultores, apresenta alta produtividade (MIELE; MANDELLI, 

2003), e consequentemente rentabilidade, se levarmos em conta o fato do 

produtor receber apenas pela produtividade.  

No entanto apresenta algumas desvantagens, como custo de implantação 

elevado, dificuldade para realização dos tratos culturais devido à posição 

horizontal do dossel vegetativo e o vigor excessivo, que pode favorecer o 

sombreamento, afetar a fertilidade de gemas, dificultar a ventilação do vinhedo 

e reduzir a qualidade da uva e do vinho (MIELE; MANDELLI, 2003). Para evitar 

esses problemas a videira tende ser podada com o intuito de equilibrar a 

frutificação e o crescimento vegetativo (SOUSA, 1996).  

2.2.2 Sistema Latada em H 

O “sistema H” surgiu tendo como base o sistema GDC. Este sistema 

quando trazido para o Brasil, foi aplicado como uma modificação no sistema 

Latada, apelidado de “sistema H”. Apresenta dois cordões esporonados em 

forma de H, que divide em duas partes iguais o dossel vegetativo aproveitando 

o mesmo sistema de sustentação da Latada. A poda de frutificação é do tipo 

curta, poda em esporão (SANTOS, 2006).  

A intensidade de luz nas camadas inferiores de folhagem é largamente 

influenciada pelo sistema de condução (SMART, 1985).  

O “sistema H”, por apresentar dois cordões esporonados e a brotação ser 

direcionada para o lado oposto ao tronco, para as entre linhas, além de favorecer 



15 

 

 

a ventilação do vinhedo, também permite maior exposição dos cachos ao sol, o 

que pode evitar ou reduzir a proliferação das doenças e aumentar a qualidade 

da uva. Este sistema visa facilitar a poda e melhorar a qualidade da uva e do 

vinho (SANTOS, 2006).  

Tendo em vista a busca por maior qualidade dos vinhos e frente aos 

grandes problemas de comercialização, o setor vitivinícola nacional tem buscado 

melhorias na qualidade enológica das uvas, empregando novos sistemas de 

manejo (SANTOS, 2006).  

2.3 EQUILÍBRIO VEGETO-PRODUTIVO 

Uma planta devidamente equilibrada cresce o suficiente para fornecer 

nutrientes em quantidades adequadas para completar a maturação da uva, 

desenvolver gemas frutíferas para o ano seguinte e armazenar reservas 

(LAKSO; SACKS, 2009). Este equilíbrio afeta diretamente a qualidade final das 

uvas e, por consequência, dos vinhos, e é resultante de diversos fatores que 

compõe o ecossistema vitícola, sejam eles genéticos, ambientais e humanos, 

como cultivar (GIL; PSZCZOLKOWSKI, 2007), intensidade de luz sob o dossel 

(HOWELL, 2001), potencial de crescimento do solo, clima e sistemas de 

condução (SMART et al., 1985). 

Um dos principais objetivos do manejo do dossel é produzir uma copa com 

o mínimo de sombra (SMART et al. 1985), pois copas sombreadas podem causar 

redução na produtividade e qualidade. Técnicas de manejo do dossel podem ser 

usadas para melhorar a produção e/ou qualidade do vinho, reduzir a incidência 

da doença e facilitar a mecanização (SMART et al., 1985). 

A relação área foliar/produção está relacionada com a capacidade da 

planta em completar a maturação das uvas, já que foca diretamente na relação 

entre o suprimento e demanda de energia e carbono orgânico na planta 

(JACKSON, 2008). A determinação da área foliar permite inferir na atividade 

fotossintética, nas condições de luminosidade no dossel, no balanço hídrico das 

plantas e relacioná-las com as práticas culturais mais adequadas para cada 

vinhedo, uma vez que a intensidade de luz pode variar entre as diferentes partes 

do dossel (WURZ., 2018). 
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O crescimento vegetativo demasiado pode influenciar negativamente a 

qualidade dos frutos e, consequentemente, as características de aroma dos 

vinhos produzidos. Um parâmetro para avaliação do equilíbrio vegeto-produtivo 

é o índice Ravaz, que leva em consideração a relação entre massa de frutos 

produzidos e a massa de ramos retirados na poda. O índice Ravaz ideal é 

variável para cada cultivar, e valores abaixo de um nível critico indicam o 

desequilíbrio vegetativo das plantas, como mostram os estudos desenvolvidos 

por Borghezan et al. (2011), nas cultivars de videira Cabernet Sauvignon, Merlot 

e Sauvignon Blanc em região de altitude, em que relataram que o índice de 

Ravaz variou entre 1,4 e 2,1 e a relação área foliar total e produção por planta 

de 3,7 a 8,4 m² kgˉ¹ de uva para todas as cultivars, o que indica desequilíbrio na 

distribuição dos fotoassimilados. Enquanto que Silva et al. (2009) observaram 

valores de índice de Ravaz entre 3 e 6 para um vinhedo da cultivar Syrah, sob 

as mesmas condições de cultivo. Já, Brighenti el al. (2010) ao avaliar a cultivar 

Merlot cultivada em São Joaquim, SC, observaram 4,5 m² kgˉ¹ de uva nas 

plantas que não receberam manejo da parte área ao longo da safra. 

Pelo elevado crescimento vegetativo e difícil controle deste, as cultivars 

viníferas tendem a produzir frutos com características muito variáveis, uma vez 

que, quando ocorre um elevado crescimento vegetativo, são conferidos aos 

vinhos produzidos os aromas ditos como herbáceos, que quando em excesso 

tornam o vinho pouco apreciado (FALCÃO et al., 2007). A característica 

herbácea dos vinhos, está associada com os compostos dos grupos das 

pirazinas, sendo que, uvas derivadas de plantas com excessivo crescimento 

vegetativo geralmente possuem maior methoxipirazinas e maiores notas 

herbáceas (CHAPMAN et al, 2004). Isto também é agravado em cachos 

sombreados, plantas com crescimento vigoroso e estações de crescimento 

curtas (LAKSO; ACKS, 2009). 

Uma alternativa para melhorar a composição da fruta por meio da melhora 

do microclima do dossel é por meio de uma poda uma estratégica, visto que, a 

busca pela melhor relação produção x qualidade ideal é de difícil de se 

conseguir, em virtude das condições climáticas, solo e clima das regiões 

produtoras.  
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2.3.1 Carga de gemas  

Conforme descrição de Miele e Mandelli (2012), a poda invernal é uma prática 

cultural anual que visa regular a produção e fenologia das plantas. A intensidade 

com que é realizada é bastante variável, e depende de vários fatores. Porém, 

sempre se busca um equilíbrio entre o crescimento vegetativo e reprodutivo, para 

que se tenha uma colheita farta e com qualidade superior. Miele e Rizzon (2013), 

destacam que a produtividade do vinhedo se correlaciona positivamente com o 

número de gemas deixadas por planta, contudo, não segue um comportamento 

crescente.  

Ao adaptar o tipo de poda correto para cada cultivar, levando em 

consideração a disposição das gemas férteis, é possível aumentar a 

produtividade e qualidade dos frutos produzidos (BRIGHENTI et al., 2017). O 

estilo de poda mais longa pode ser favorável ao aumento da produtividade, visto 

que as cultivars viníferas podem apresentar baixa fertilidade de gemas basais, 

como descrito por Cipriani (2012), onde observou que algumas cultivars italianas 

(Vitis viníferas L.) podadas em cordão esporonado apresentaram baixas 

produtividades e crescimento vegetativo desequilibrado. De acordo com dados 

apresentados por Wurz (2018) a manutenção de um número adequado de 

gemas, relacionado com a massa de ramos retirada na poda pode ser 

determinado, e desta forma se obter uma colheita de uvas de boa qualidade. 

Sendo assim a escolha do sistema de poda deve ser o mais próximo do ideal 

para a cultivar que se esteja cultivando, bem como a adequação do numero de 

gemas ao porte das plantas e sempre considerando a fertilidade de gemas de 

cada cultivar. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado em vinhedos comerciais, de propriedade 

da Vinícola Santa Augusta, localizados no município de Videira - SC (27°06'67"S, 

51°14'86"W e a 1.000 m de altitude média) (Figura 1). O clima da região é 

classificado como mesotérmico úmido (Cfb), de acordo com a classificação 

climática de Köeppen, com temperaturas médias entre 16ºC e 17ºC, e 

precipitação média anual de 1.300 a 1.500 mm e com altitude de 750 m. 

Enquanto que o solo predominante da localidade é um Nitossolo Vermelho, 

segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).  

Figura 01 – Imagem de satélite da área do vinhedo, Vinícola Santa Augusta, município de 

Videira-SC, 2019. 

 
Fonte: Google MAPS, (2019 ). 

O material vegetal utilizado nesse estudo foram plantas de videira da 

cultivar Cabernet Sauvignon (Vitis vinífera L.), com 6 anos, enxertadas sobre os 

porta-enxertos ‘VR 043-43’. O sistema de condução adotado no vinhedo foi de 

espaldeira com 3 fios, em cordão esporonado bi-lateral e espaçamento de 2,90m 

× 1,5m, com densidade de plantio equivalente a 2.600 plantas ha-1 (Figura 2). 

Sendo que os ensaios foram realizados em dois ciclos produtivos, safras 2017/18 

e 2018/19. 
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Figura 02 – Plantas de videira Cabernet Sauvignon (Vitis vinífera L.) conduzidas em sistema de 

espaldeira, cordão esporonado bi-lateral, Vinícola Santa Augusta, município de Videira-SC, 

2019. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

As práticas de manejo do pomar tiveram início na poda de frutificação no 

dia 13 /09/2017 e 08/09/2018. Sendo, os tratamentos de ajuste de carga de 

gemas foram constituídos de três diferentes níveis de poda: 30, 50 e 70 gemas 

por planta (Tabela 01). O delineamento experimental utilizado foi de blocos 

casualizados com três tratamentos (níveis de poda) e 9 repetições, compostas 

de uma planta por unidade experimental. 

Tabela 01 – Número de gemas deixados em cada tratamento na cultivar Cabernet Sauvignon, 

safras 2017/18 e 2018/19, Videira-SC, 2019. 

Tratamento 
Número de gemas 

planta-1 
Número de gemas 

hectare-1 

1 30 78.000 
2 50 130.000 
3 70 182.000 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

O padrão de poda utilizado foi de poda mista com esporões com 2 gemas 

e sobre-varas com 5 a 6 gemas (Figura 03). Durante a condução dos 
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experimentos, foram feitas as operações de manejo, controle fitossanitário, 

irrigações, adubações e outras, conforme as exigências da cultura. Não foi 

realizado tratamento de quebra de dormência nas duas safras.  

Figura 03 – Poda de frutificação de Cabernet Sauvignon (Vitis vinífera L.) em diferentes níveis, 

Vinícola Santa Augusta, Videira-SC, 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Todas as plantas podadas receberam uma marcação e identificação 

referente a intensidade de poda adotada. Essa marcação foi feito com fitas 

plásticas e canetas de tinta permanente. O desbrote foi realizado após a 

brotação ter atingido 100%, retirando-se sarmentos ladrões e brotações do 

tronco principal da videira. Já a desfolha da videira foi realizada no estádio 

fenológico grão chumbinho, retirando-se três folhais basais, inclusive a oposta 

ao cacho, expondo completamente os cachos (Figura 04). 
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Figura 04 – Realização da técnica de desfolha nas plantas de Cabernet Sauvignon (Vitis vinífera 

L.), Vinícola Santa Augusta, Videira-SC, 2019. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

As variáveis avaliadas foram: comprimento dos ramos (cm), o número de 

cachos, a produção (kg planta-1) e a massa média dos cachos (g). No laboratório, 

foram determinados o número de bagas por cacho e, com o uso de balança 

analítica, determinada a massa de cinquenta bagas. A partir do mosto das bagas, 

foram realizadas as análises de acidez total titulável, sólidos solúveis totais e pH, 

conforme metodologia descrita por Rizzon (2010). O equilíbrio entre o 

crescimento vegetativo e produtivo foi determinado através do Índice de Ravaz. 

A análise estatística dos dados foi realizada através da análise de 

variância e as variáveis cujos resultados revelarem significância (p<0,05) foram 

submetidas à comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Em etapa anterior a análise estatística os dados descritos em porcentagem 

foram transformados pela equação arc sen (x / 100)1/2. As análises estatísticas 

foram executadas pelo programa Sisvar, versão 5.6 (FERREIRA, 2010). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A carga de gemas deixada nas plantas durante a poda tem relação direta 

nos atributos de produtividade do vinhedo, bem como sobre a qualidade das 

uvas colhidas (Tabelas 02 e 03). No entanto, foi observada uma grande variação 

entre os anos de estudo.  

No primeiro ciclo, safra 2017/2018, foi observado um aumento significativo 

na produção individual das plantas com maior carga de gemas (70 

gemas/planta). Fato este, diretamente ligado ao maior número de ramos 

observado nessas plantas, que foi em média 94,0% e 40,0% superior aos 

encontrados em plantas com carga de 30 e 50 gemas, respectivamente. Em 

contrapartida, as plantas com maior número de gemas produziram cachos 

menores em comparação as plantas com menor carga de gemas, sendo que a 

massa média dos cachos produzidos foi 11,5% inferior aos produzidos em 

plantas com carga de 30 gemas (Tabela 02). Já o maior número de ramos 

produzidos em plantas com carga de gemas superior, promoveu uma redução 

significativa na qualidade dos frutos produzidos, evidenciada pela maior acidez 

e diminuição da concentração de sólidos solúveis. A maior massa de ramos 

produzida por este tratamento reduziu significativamente o índice Ravaz, 

promovendo assim um desequilíbrio entre o crescimento vegetativo/produtivo. 

O aumento da carga de gemas, reduziu o índice Ravaz. Observa-se que 

os índices estão entre 3,64 e 1,78, o que reflete um desbalanço entre a parte 

vegetativa e reprodutiva das plantas. O índice Ravaz ideal para 

videiras’Cabernet Sauvignon’ varia entre 4 e 6 (CUS, 2004; MOTA et al. 2008). 

O balanço da videira é geralmente expresso pela relação produção por 

massa da poda (Índice de Ravaz), (HOWELL, 2001; LAKSO; SACKS, 2009) e é 

importante a determinação deste parâmetro para facilitar decisões no manejo do 

vinhedo. Em regiões de altitude, essa relação normalmente encontra-se fora dos 

padrões ideias indicando sombreamento excessivo e atraso na maturação dos 

cachos (JACKSON, 2008).  

A redução do índice de Ravaz esta relacionada ao aumento da massa de 

ramos na poda. Outro fator importante foi a reduzida carga de cachos por planta 

e também a massa dos cachos, muito aquém do potencial de produção da 
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variedade. Observou-se durante as duas safras de avaliação que as plantas 

apresentavam baixa produção e excessivo vigor. 

 

Tabela 02 – Variáveis produtivas, vegetativas e composição química da uva da videira ‘Cabernet 

Sauvignon’ em função da carga de gemas, no ciclo produtivo de 2017/18. Videira, SC. 2019. 

  
Carga de Gemas 

CV (%) 
30 50 70 

Safra 2017/18 

Produção (kg planta-1) 5,30 ab 4,39 b 5,61 a 9,7 

Produção (cachos planta-1) 52,7 b 53,0 b 64,0 a 5,6 
Massa fresca média dos cachos (g) 100,0 a 81,9 b 87,2 ab 7,5 
Número de ramos por planta 38,2 c 53,5 b 74,1 a 2,6 
Comprimentos dos ramos (m) 116,2 ns 113,1 110,2 4,4 
Massa total de poda (kg) 1,59 a  2,15 a 3,35 b 12,2 
índice Ravaz 3,63 a 2,06 b 1,78 b 17,2 

Sólidos solúveis totais (oBrix) 19,1 b 19,4 a 19,1 b 0,6 
pH 2,82 a 2,82 a 2,78 b 0,3 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019... *Médias seguidas da mesma letra, na linha, não diferem 

entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. ns = não significativo pela análise de 

variância (ANOVA) a 5% de probabilidade de erro. 

Embora as safras não tenham sido consideradas como causa de variação, 

foi visível a diferença de comportamento das plantas de videira do primeiro para 

o segundo ano, safra 2018/2019 (Tabela 03). No qual a produção individual das 

plantas não diferiu entre os tratamentos de ajuste de carga de gemas. Embora a 

massa média dos cachos não tenha apresentado diferença entre os níveis de 

poda, mais uma vez, a característica de aumento do número cachos com a maior 

densidade de gemas por planta, ficou evidenciada. Todavia, a maior massa de 

ramos podados tenha sido observada no tratamento com maior número de 

gemas, isso não afetou o índice Ravaz, nem mesmo as características químicas 

dos frutos produzidos. 

Tabela 03 – Variáveis produtivas, vegetativas e composição química da uva da videira ‘Cabernet 

Sauvignon’ em função da carga de gemas, no ciclo produtivo de 2018/19. Videira, SC. 2019. 

  
Carga de Gemas 

CV (%) 
30 50 70 

Safra 2018/19 

Produção (kg planta-1) 2,72 ns 4,12 3,56 22,6 

Produção (cachos planta-1) 29,9 b 45,2 a 46,0 a 13,7 
Massa fresca média dos cachos (g) 99,3 ns 89,0 75,7 23,3 
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Número de ramos por planta 41,2 c 52,1 b 63, 1 a 8,3 
Comprimentos dos ramos (m) 1,68 ns 1,59 1,61 2,6 
Massa total de poda (kg) 2,80 b 2,95 ab 4,07 a 15,6 
índice Ravaz 1,19 ns 1,48 0,9 30,3 

Sólidos solúveis totais (oBrix) 17,8ns 18,4 18,7 3,3 

Acidez total (meq L-1) 122,9 ns 122,7 122,4 3,3 
pH 3,17 ns 3,18 3,16 0,6 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. *Médias seguidas da mesma letra, na linha, não diferem entre 

si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. ns = não significativo pela análise de variância 

(ANOVA) a 5% de probabilidade de erro. 

Nas duas safras estudadas, não houve diferença para a variável 

comprimento dos ramos, indiferentemente da carga de gemas deixadas durante 

a poda, no entanto, os tratamentos com 70 gemas apresentaram maior massa 

de poda dos ramos pelo maior número de ramos. 

Na safra 2017/18, a produção (kg planta-1) foi maior no tratamento com 

70, porém sem diferença em comparação ao tratamento com 30 gemas o que 

não foi observado na safra 2018/19. A menor produção do tratamento com 50 

ramos pode ser explicada pela menor massa fresca dos cachos. 

No presente estudo foi observado um comportamento diferenciado das 

plantas entre os anos, sendo que as plantas podadas com maior número de 

gemas na safra 2017/2018, produziram menores quantidades na safra seguinte, 

quando foram podadas seguindo o mesmo critério. Esses resultados colaboram 

com as afirmações de Greven et al. (2014), em que a mudança do número de 

gemas pode ter efeito a longo prazo, como a redução do tamanho de 

crescimento dos sarmentos, pode inclusive resultar em redução na 

produtividade. Dessa forma, o aumento do número de gemas pode diminuir o 

vigor, em relação a aqueles podadas com número menor de gemas. 

Estudos conduzidos por Silveira (2015) mostraram que a redução da 

carga de gemas ((1 m/20gemas) favoreceu a qualidade, mas não restringiu o 

vigor vegetativo para a cultivar Merlot. Em contrapartida, plantas com 

espaçamento duplo e maior carga de gemas (2 m/60 gemas) apresentam o 

melhor equilíbrio vegetativo/produtivo e qualidade enológica da uva e do vinho. 

Desta forma os dados observados nesses dois anos de estudo seguem a mesma 

tendência abordada por este autor. Portanto, a escolha do sistema de poda em 
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função das características genéticas da cultivar e sua interação com o ambiente 

pode proporcionar maior rentabilidade ao vinhedo (MENDONÇA et al., 2016). 

Quanto as características químicas das uvas colhidas foram notadas 

variações entre as safras. Estas variações podem estar relacionadas as 

variações climáticas, pluviosidade, época de realização da poda, etc., e não 

apenas aos efeitos da densidade de gemas deixadas durante a poda. Feitosa et 

al., (2018) observaram que, com relação às características químicas da fruta, a 

época da poda afetou significativamente o teor de sólidos solúveis e acidez total. 

No entanto, não houve influência da carga de gemas no teor de sólidos solúveis. 

Como foi observado nos dois anos de estudo, como consequência do 

aumento da carga de gemas/planta deixadas durante a poda de inverno ocorre 

o aumento da densidade do número de sarmentos por hectare e, 

consequentemente, uma diminuição do espaçamento entre sarmentos. Vários 

autores apontam esse resultado como negativo, uma vez que um dossel mais 

denso, reduz a penetração da radiação solar, redução da eficiência dos 

tratamentos fitossanitários e redução do fluxo de ar no dossel vegetativo, criando 

um microclima com elevada umidade, podendo influenciar significativamente a 

ocorrência de doenças fúngicas e o impacto na qualidade dos cachos (O’DANIEL 

et al., 2012; WURZ et al.,2017). O aumento da área foliar pode representar um 

fator negativo, pois aumenta o sombreamento da parte basal dos sarmentos, e 

consequentemente ocorre um prolongamento do período de molhamento e, 

assim, o favorecimento do desenvolvimento de podridões de cachos, como foi 

observado por Wurz ( 2018), ao trabalhar com as cultivar Sauvignon Blanc e 

Cabernet Franc relacionou o aumento da densidade de gemas com o aumento 

do dossel e incidência de podridão cinzenta (Botrytis cinérea) nos cachos. O 

mesmo autor, ainda chama a atenção, que a adoção de cargas de gemas 

superiores a 50 gemas/planta exige maior necessidade de mão-de-obra, além 

da adoção de medidas preventivas de controle de antracnose, míldio e podridão 

cinzenta, visto que, essas três doenças fúngicas ocorrem em maior intensidade 

em plantas podadas com 50 e/ou 75 gemas/planta. 

Wurz et al. (2019), relatam que o aumento da carga de gemas resultou 

em aumento da incidência e severidade de antracnose, principalmente nos 

ramos da videira, tornando necessário a adoção de medidas preventivas de 
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controle, no caso de manejo de poda de inverno com elevadas cargas de gemas 

para a cultivar Sauvignon Blanc cultivada em região de elevada altitude de Santa 

Catarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aumento da carga de gemas durante a poda de frutificação reflete em 

aumento da produtividade dos vinhedos, sendo uma importante estratégia de 

controle de vigor vegetativo. Desta forma, com o adequado número de gemas 

por planta é possível chegar a um equilíbrio entre crescimento vegetativo e 

produtivo das videiras, uma vez que as características químicas das bagas 

produzidas não são afetadas. 

Um fator limitante à adoção de alta densidade de gemas por planta, é a 

grande demanda por mão de obra para realização dos tratos culturais, como a 

desfolha, desbrote e condução dos sarmentos. Além do significativo aumento 

sobre a incidência de doenças. 

 O aumento no número de gemas aumenta o número de cachos por planta, 

porém pode reduzir a massa fresca dos mesmos e a massa de ramos podados 

e consequentemente, reduz o índice Ravaz.  

Para determinar o vigor das plantas, utilizaram-se a massa do material 

podado e o índice de Ravaz. Na safra 2017/18 a carga de 70 gemas/planta 
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apresentou o menor valor do índice de Ravaz, com 1,78, enquanto a carga de 

30 gemas/planta apresentou o maior valor do índice de Ravaz, com 3,63.  

Não se observou diferenças estatisticamente significativas para as cargas 

de 50 e 70 gemas/planta, que apresentaram índice de Ravaz de 2,06 e 1,78, 

respectivamente. 

Para o índice de Ravaz, observou-se efeito da carga de gemas/planta. 

Com o aumento da carga de gemas/planta, observou-se uma diminuição do 

índice de Ravaz. Para as cargas de 30, 50 e 70 gemas/plantas. Observou-se 

valores de 3,63, 2,06 e 1,78, respectivamente. 

Já para a safra 2018/19, o menor peso de poda foi observado na carga 

de 30 gemas/planta, apresentando 2,80 kg de material podada/planta, enquanto 

a carga de 70 gemas/planta apresentou o maior peso de poda, 4,07 kg de 

material podada/planta. 

O índice de Ravaz na safra 2018/19, apresentou comportamento similar, 

porém todas as cargas de gemas apresentaram diminuição ao observado na 

safra 2017/18, ou seja, quanto menor a carga de gemas/planta, maior o índice 

de Ravaz observado, porém na safra 2018/19 a carga de 50 gemas, apresentou 

um indice maior que a carga de 70 gemas, 1,48 e 0,9, respectivamente. 

Pela variação nos resultados observada durante os dois ciclos produtivos 

é necessário um maior número de ciclos avaliados para concluir se realmente o 

aumento do número de gemas é uma prática que trará retorno positivo na 

produção e na qualidade dos cachos, pois, não levamos em consideração as 

doenças que interferiram no experimento. Então, não podemos concluir se um 

número de gemas maior, melhoraria a produção, pois, o aumento das gemas 

poderia ocasionar perda da qualidade da uva, devido a possíveis doenças. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 – Analise de solo da área do vinhedo de Cabernet Sauvignon (Vitis 

vinífera L.), Vinícola Santa Augusta, município de Videira-SC, 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. Dados extraídos de laudo laboratorial de empresa 

especializada. 
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ANEXO 02 – Planilha para mensuração do comprimento dos sarmentos (ramos) 

de videira Cabernet Sauvignon (Vitis vinífera L.) submetidas a 

diferentes ajustes de carga de gemas, Vinícola Santa Augusta, 

município de Videira-SC, 2019. 

MEDIDA DOS RAMOS POR PLANTAS 

Planta Ramo 1 Ramo 2 Ramo 3 Ramo 4 Ramo 5 Ramo 6 

1 170cm 174cm 162cm 133cm 281cm 158cm 
2 127cm 145cm 127cm 210cm 151cm 141cm 
3 164cm 169cn 172cm 183cm 162cm 177cm 
4 147cm 160cm 163cm 160cm 326cm 166cm 
5 150cm 85cm 110cm 122cm 151cm 102cm 
6 162cm 137cm 110cm 286cm 267cm 125cm 
7 171cm 160cm 163cm 185cm 130cm 176cm 
8 98cm 132cm 120cm 226cm 121cm 158cm 
9 245cm 221cm 141cm 155cm 133cm 128cm 

PX 157cm 136cm 132cm 206cm 185cm 155cm 
11 141cm 166cm 151cm 102cm 143cm 322cm 
12 125cm 162cm 143cm 128cm 131cm 208cm 
13 212cm 139cm 157cm 137cm 167cm 93cm 
14 159cm 165cm 167cm 156cm 232cm 173cm 
15 292cm 95cm 121cm 197cm 140cm 176cm 
16 120cm 149cm 165cm 155cm 245cm 230cm 
17 180cm 84cm 213cm 176cm 164cm 168cm 
18 99cm 206cm 143cm 155cm 168cm 149cm 
19 121cm 189cm 124cm 142cm 182cm 170cm 
20 188cm 125cm 252cm 172cm 188cm 125cm 
21 178cm 188cm 199cm 162cm 179cm 181cm 
22 152cm 204cm 73cm 159cm 160cm 130cm 
23 179cm 111cm 293cm 206cm 181cm 93cm 
24 120cm 119cm 161cm 160cm 214cm 126cm 
25 149cm 146cm 123cm 257cm 176cm 181cm 
26 112cm 172cm 168cm 134cm 179cm 129cm 
27 179cm 215cm 143cm 266cm 166cm 213cm 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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ANEXO 03 – Planilha para mensuração do tamanho das plantas de videira 

Cabernet Sauvignon (Vitis vinífera L.) submetidas a diferentes 

ajustes de carga de gemas, Vinícola Santa Augusta, município de 

Videira-SC, 2019. 

TAMANHO DAS PLANTAS UTILIZADAS NO EXPERIMENTO 

PLANTA MEDIDAS QUANTIDADE DE GEMAS 

1 196cm 30 

2 192cm 70 

3 202cm 30 

4 203cm 50 

5 183cm 50 

6 200cm 50 

7 210cm 70 

8 182cm 70 

9 214cm 30 

PX 187cm 30 

11 189cm 30 

12 214cm 50 

13 187cm 50 

14 209cm 50 

15 190cm 70 

16 200cm 70 

17 197cm 70 

18 187cm 30 

19 190cm 30 

20 208cm 30 

21 207cm 30 

22 207cm 50 

23 192cm 50 

24 189cm 50 

25 207cm 70 

26 187cm 70 

27 194cm 70 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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ANEXO 03 – Planilha para mensuração e contagem de bagas dos cachos das 

plantas de videira Cabernet Sauvignon (Vitis vinífera L.) 

submetidas a diferentes ajustes de carga de gemas, Vinícola Santa 

Augusta, município de Videira-SC, 2019. 

CONTAGEM DAS BAGAS POR CACHO 

CACHO COMPRIMENTO LARGURA 
QUANTIDADE DE 

BAGAS 

1 23cm 11,5cm 152 

2 15cm 8cm 82 

3 14cm 7cm 71 

4 14,5cm 8cm 98 

5 10,5cm 5cm 75 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 


