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O uso de porta-enxertos na viticultura é essencial para garantir o desenvolvimento das variedades 

copa, mas pode influenciar nas características produtivas e enológicas das variedades copa. Os 

sistemas de sustentação determinam a disposição espacial das folhas e racimos, o que moldará a 

planta e influenciará em seu vigor, área foliar, produção e qualidade de fruto (Reynolds; Heuvel, 

2009). O setor vitícola da região de elevada altitude de Santa Catarina carece de informações 

técnico-científicas sobre combinações de porta-enxertos e sistemas de sustentação que melhor se 

adaptem à região. Objetivou-se avaliar a influência de três porta-enxertos em dois sistemas de 

sustentação sobre o desempenho produtivo e a maturação tecnológica da variedade ‘Cabernet 

Sauvignon’, na safra 2017. O estudo foi realizado em um vinhedo comercial localizado no 

município de Painel-SC (28°01’S, 50°08’W e 1.200 m), durante o ciclo 2016/2017. O vinhedo foi 

implantado em 2004, no espaçamento 3,0 x 1,5 m, sendo as plantas podadas em cordão 

esporonado. Os tratamentos consistiram de três porta-enxertos: 1103, 3309 e 101-14, e dois 

sistemas de sustentação: Ípsilon e Espaldeira. As variáveis produtivas foram: número de cachos 

por planta e carga de produção por planta (kg). As variáveis maturação tecnológica foram: 

sólidos solúveis (°Brix), pH e acidez titulável (meq L-1). Na colheita foram colhidos todos os 

cachos de duas plantas por parcela, anotando-se o número de cachos e produção por planta 

(kg/planta). A produtividade estimada (t/há) foi obtida a partir da densidade de plantas por 

hectare e da produção por planta. No momento da colheita foram coletadas 150 bagas por 

parcela/tratamento, localizadas na zona basal, mediana e apical de diferentes cachos tanto do 

setor leste como do setor oeste das filas, segundo a metodologia proposta por RIZZON E MIELE 

(2001). As análises foram realizadas no Laboratório de Enologia do Centro de Ciências 

Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Através do 

mosto, obtido com o esmagamento das bagas das uvas, foram determinados os Sólidos Solúveis 

Totais (ºBrix), a Acidez Total Titulável (meq L-1) e o pH, conforme a metodologia proposta pelo 

Office International de la Vigne et du Vin (OIV, 2009). O número de cachos por planta quanto a 

produção em kg por planta não foram influenciadas pelo porta-enxerto (Figura 1). Todavia, com 
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relação ao sistema de sustentação, o sistema Y aumentou em 45 e 65% o número de cachos e a 

produção por planta, respectivamente, em relação ao sistema espaldeira. Apesar da maior 

produção observada nas plantas conduzidas no sistema Y, as videiras do sistema espaldeira 

produziram uvas com mais cor, que atingiram valores maiores de sólidos solúveis e pH, bem 

como valores menores de acidez titulável em relação às uvas produzidas em plantas do sistema Y 

(Tabela 1). Não foram observadas interações entre porta-enxertos e sistemas de sustentação em 

nenhuma das variáveis avaliadas. 

 

Fig. 1 Cachos por planta (CV=20,6%) e 

produção por planta (CV=25,3%) de videiras 

‘Cabernet Sauvignon’ sobre diferentes porta-

enxertos e sistemas de sustentação, Painel, 2017.  

 
* = significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

ns = não significativo 

 

 Tab. 1 Sólidos solúveis (SS; °Brix), acidez 

titulável (AT; meq L-1) e pH de uvas ‘Cabernet 

Sauvignon’ produzidas em diferentes sistemas 

de sustentação, Painel, 2017.  

Sistema de 

Sustentação 
SS AT pH 

Y 19,7 117,3 3,07 

Esp 20,6* 107,0* 3,15* 

CV(%) 3,2 4,0 1,3 

* = significativo ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

  


