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As videiras do planalto sul catarinense apresentam potencial para produção de vinhos finos e de 

alta qualidade, devido as condições edafoclímáticas da região. Porém alguns fatores podem 

inviabilizar a produção, dentre eles os problemas fitossanitários. A Antracnose (Elsinoe 

ampelina) é uma das principais doenças fúngicas da videira na região Sul. A doença ocorre 

durante a fase de crescimento vegetativo e de frutificação, levando a destruição de brotos novos e 

frutos, que acarreta em perda na qualidade e redução da produtividade dos vinhedos. O controle 

da mesma é normalmente realizado com aplicações sistêmicas de fungicidas. As variedades com 

genes de resistência a míldio e oídio, como os genótipos PIWI (Pilzwiderstandsfahige), são 

alternativas para se reduzir o número de aplicações de fungicidas convencionais e diminuir custos 

de produção para o plantio de videira no sul do Brasil. Contudo, poucos estudos foram realizados 

com a avaliação da antracnose nas variedades PIWI. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar o 

efeito da antracnose em variedades com genes de resistência a doenças fúngicas (míldio e oídio) 

PIWI, sendo elas, Solaris, Bronner, Muscaris, Cabernet Cortis, Cabernet Carbon, Regent, 

Poloski, Nero e Bianca, em comparação com as variedades Cabernet Sauvignom e Chardonnay. 

O trabalho foi desenvolvido na EPAGRI, Estação Experimental de São Joaquim, Santa Catarina  

na safra 2016/2017. O vinhedo foi implantado em  2013, com plantas enxertadas sobre Paulsen 

1103, com espaçamento de 3,00 x 1,50 m e conduzidas em espaldeira. A avaliação 

epidemiológica da antracnose teve inicio no aparecimento dos primeiros sintomas, sendo 

realizada a cada 15 dias por um período de 2 meses e meio, sob condições de infecção natural. 

Foram avaliadas todas as folhas e ramos em três plantas para cada genótipo. A incidência de 

doença foi determinada pela porcentagem das folhas e ramos com pelo menos uma lesão, em 

relação ao numero total de folhas avaliadas (AMORIM, 1995); e para a avaliação da severidade 

foi utilizada escala de notas proposta por Pedro Junior et al. (1998). Os dados de severidade 

foram transformados em porcentagem para a realização da análise de variância, onde 0, 0,1, 0,2, 

0,5 e 0,7 equivalem aos valores 0%, 2,5%, 5%, 12,5% e 17,5%, respectivamente, e os valores de 

1, 2, 3 e 4 estão pré-estabelecidos na Tabela como 25%, 50%, 75% e 100%, respectivamente. As 

epidemias foram comparadas em relação ao: TAMID e TAMSD - Tempo para Atingir a Máxima 

Incidência e Severidade da Doença; e, IMAX e SMAX - Valor máximo da incidência e da 

severidade. Para as variedades tintas os genótipos Nero, C. Cortiz e C. Carbon apresentaram 
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valores semelhante de incidência, severidade e tempo para atingir a máxima incidência que a 

variedade controle C. Sauvignom. Os genótipos PIWI tintos apresentaram tempos distintos para 

atingir a máxima severidade, onde a variedade C. Sauvignom apresentou o menor tempo em 

média (36 dias). O genótipo Regent diferiu dos demais apresentando a maior incidência, 

severidade e o maior tempo para atingir a máxima severidade da doença (Fig.1). Para as 

variedades de uvas brancas, o genótipo Chardonnay apresentou os menores tempos para alcançar 

os valores máximos de incidência e severidade da doença. O genótipo Bianca apresentou a maior 

incidência (58.3) e severidade (50 %) diferindo estatisticamente da variedade controle 

Chardonnay (Fig.2). Conclui-se que apesar dos genótipos PIWI serem resistentes as doenças  

míldio e oídio, comportaram-se como suscetíveis a antracnose, apresentando uma 

susceptibilidade a doença semelhante ou superior quando comparadas as cultivares suscetíveis a 

antracnose, nas condições climáticas de altitude do Planalto Catarinense. 
 

Fig.1 Tabela da Incidência máxima (Imáx) (%); severidade máxima (Smáx) (%) e Tempo para atingir a 

máxima incidência e severidade de antracnose (dias) (TAMID/TAMSD) de antracnose das variedades 

tintas Cabernet Sauvignom, Nero, Cabernet Cortiz, Cabernet Carbon e Regent na safra de 2016/2017, 

São Joaquim – SC 

 

 
                                   *Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

Fig.2 Tabela Incidência máxima (Imáx) (%); severidade máxima (Smáx) (%) e Tempo para 

atingir a máxima incidência e severidade de antracnose (dias) (TAMID/ TAMSD) de antracnose 

das variedades brancas Chardonnay, Muscaris, Poloske, Solaris, Bianca e Bronner na safra de 

2016/2017, São Joaquim – SCErro! Fonte de referência não encontrada. 

 
                                     *Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
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