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As doenças da videira podem causar perdas de até 100% em locais com condições 

climáticas propícias se tornando um entrave na produção vitícola nas regiões de altitude de Santa 

Catarina principalmente quando técnicas adequadas de manejo e variedades com características 

genéticas de resistência, não são adotadas antecipadamente, resultam no uso indiscriminado de 

defensivos agrícolas para o controle de doenças. Dentre as doenças as de maior importância para 

a viticultura no sul do Brasil, são o míldio (Plasmopara viticola (Berk.& Curt) Berl. & de Toni) e 

a podridão cinzenta (Botrytis cinerea Pers.). As perdas pela ocorrência dessas doenças são um 

dos fatores mais restritivos para a produção de uvas no Brasil e no mundo. Desta forma uma 

estratégia para controlar a ocorrência destas doenças é através da utilização de variedades com 

resistência ou tolerância a estes patógenos. Através desses conhecimentos foi realizado um estudo 

com o objetivo de avaliar nove variedades de videira que já são relatadas com diferentes níveis de 

resistência as principais doenças, como o míldio e podridão cinzenta, entre elas: Bianca, Solaris, 

Bronner, Muscaris, Pölöskei Muskotály (brancas), Cabernet Cortis, Cabernet Carbon, Regent, 

Nero (tintas) e em relação a duas variedades suscetíveis, Sangiovese (tinta) e Sauvignon Blanc 

(branca). Os vinhedos apresentam as plantas enxertadas sobre porta enxerto Paulsen 1103, com 

três anos de idade e espaçamento de 3,0 x 1,2m e sistemas de condução em espaldeira. No 

experimento foram realizados o acompanhamento da maturação obtidos através do mosto com o 

esmagamento das bagas de uvas determinando os parâmetros de teor de sólidos solúveis totais, 

acidez total e pH, realizado a partir do estádio de “início da mudança de cor das bagas” até a 

colheita. Foram coletadas 50 bagas por parcela/tratamento, localizadas na zona basal, mediana e 

apical de diferentes cachos tanto do setor leste como do setor oeste das filas. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Enoquímica e Microvinificação da Estação Experimental de São 

Joaquim (EESJ). Para avaliação da maturação fenólica, o conteúdo de polifenóis totais foi 

determinado com leituras de absorbância em 760 nm no espectrofotômetro (Shimadzu UV 1203) 

e as concentrações em que são determinadas utilizando-se uma curva de calibração com ácido 

gálico (mg L-1) e na avaliação do potencial enológico das variedades foram realizadas 

microvinificações com 30 Kg de uva de cada variedade. As microvinificações estão sendo 

realizadas no Laboratório de Enologia da Universidade do Estado de Santa Catarina 
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(CAV/UDESC). Primeiramente as uvas permaneceram 12 horas em câmara fria, em seguida as 

bagas foram separadas da ráquis e esmagadas com uma desengaçadeira-esmagadeira. 

Posteriormente, o mosto produzido foi separado das partes sólidas e colocado em recipientes de 

plástico, de 10 litros, adaptados com uma válvula de Müller, nos quais foram adicionados 

metabissulfito de potássio (50 mg L-1 SO2) e leveduras secas ativas (Saccharomyces cerevisiae) 

de 0,20 g L-1 (na proporção de 20g 100kg-1 de uva). 

 

 

 

 

 


