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RESUMO 

 

O aperfeiçoamento das técnicas de cultivo da videira, a seleção de variedades de 
uvas e o desempenho tecnológico da indústria de espumantes, são fatores que 
influenciam o crescimento do mercado. O Brasil tem apresentado ao mercado 
nacional e internacional, excelentes espumantes produzidos principalmente na 
região Sul. Este trabalho tem como objetivo avaliar a caracterização agronômica e 
qualidade de uvas destinadas à produção de espumante no município de Santana 
do Livramento, Rio Grande do Sul. O trabalho foi desenvolvido na Cooperativa 
Vinícola Nova Aliança, localizada no município de Santana do Livramento, na 
campanha gaúcha com as cultivares Malvasia de Cândia, Malvasia Chiant, Moscato 
Giallo, Moscato Hamburgo e Pinot Gris. Avaliou-se a fenologia, a produção por 
planta, produtividade, número de cachos por planta, características dos cachos 
(peso, comprimento, largura, número de bagas e peso do engaço), características 
das bagas (peso e diâmetro) e caracterização química das uvas (babo, sólidos 
solúveis, acidez total titulável, acidez volátil e pH). Referente à fenologia das 
videiras, as cultivares avaliadas obtiveram comportamento similar quanto a duração 
dos ciclos fenológicos, sendo a Pinot Gris a cultivar mais precoce. Em relação à 
produção e a produtividade, as cultivares Moscato Hamburgo e Moscato Giallo 
mostraram-se mais produtivas na safra 2019/2020. Na caracterização agronômica 
das cultivares, a cultivar Pinot Gris obteve o maior número de cachos por planta, 
porém, de acordo com as características da cultivar, resultou em cachos pequenos, 
apresentando cachos com menor comprimento e largura. Na análise química dos 
mostos, Pinot Gris, Moscato Hamburgo e Moscato Giallo apresentaram os melhores 
resultados de grau babo e °Brix, influenciando o melhor teor de acidez volátil na 
Moscato Hamburgo. O pH de das cultivares avaliadas precisarão de correção na 
fermentação dos mostos, pois os valores mantiveram-se acima do esperado. A 
qualidade das uvas Vitis vinífera descritas pelas análises físicas e químicas, 
demonstram que as cultivares avaliadas apresentaram condições satisfatórias para 
o cultivo de videiras destinadas à elaboração de espumantes na Campanha Gaúcha, 
em Santana do Livramento. 
 

Palavras-chave: Vitis vinifera, cultivares, produção, fenologia, mosto. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The improvement of grape cultivation techniques, the selection of grape varieties and 
the technological performance of the sparkling wine industry are factors that 
influence its growth in the market. Brazil has presented to the national and 
international consumer market, excellent sparkling wines produced mainly in the 
South region. This work aims to evaluate the agronomic characterization and quality 
of grapes destined for the production of sparkling wine in the municipality of Santana 
do Livramento, Rio Grande do Sul. The work was developed at the Cooperativa 
Vinícola Nova Aliança, located in the municipality of Santana do Livramento, in the 
Rio Grande do Sul campaign in the cultivars Malvasia de Cândia, Malvasia Chiant, 
Moscato Giallo, Moscato Hamburgo and Pinot Gris. Phenology, production per plant, 
productivity, number of clusters per plant, cluster characteristics (weight, length, 
width, number of berries and stalk weight), berries characteristics (weight and 
diameter) and chemical characterization of the plants were evaluated. grapes (babo, 
° Brix, total titratable acidity, volatile acidity and pH). Regarding the phenology of the 
vines, the cultivars evaluated showed similar behavior in terms of the duration of the 
phenological cycles, with Pinot Gris being the earliest cultivar. Regarding production 
and productivity, the cultivars Moscato Hamburgo and Moscato Giallo were more 
productive in the 2019/2020 harvest. In the agronomic characterization of cultivars, 
the cultivar Pinot Gris obtained the highest number of bunches per plant, however, 
according to the characteristics of the cultivar, it resulted in small bunches, 
presenting bunches with less length and width. In the chemical analysis of musts, 
Pinot Gris, Moscato Hamburgo and Moscato Giallo presented the best results of 
degree babo and ° Brix, influencing the best content of volatile acidity in Moscato 
Hamburg. The pH of the cultivars evaluated will need correction in the fermentation 
of the musts, as the values remained above expectations. The quality of the Vitis 
vinífera grapes described by the physical and chemical analyzes, show that the 
evaluated cultivars presented satisfactory conditions for the cultivation of vines 
destined to the production of sparkling wines in Campanha Gaúcha, in Santana do 
Livramento. 
 
Keywords: Vitis vinifera, cultivars, production, phenology, must. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos países que possui diversidade de solo e de clima, sendo 

um grande potencial para a vitivinicultura. No Estado do Rio Grande do Sul a 

vitivinicultura se estabeleceu como cadeia produtiva com os imigrantes italianos que 

se instalaram na região da serra gaúcha em meados de 1870, se tornando o 

principal polo da uva e do vinho do Brasil (LAVANDOSKI; TONINI; BARRETO, 

2012).  

A viticultura no Brasil é peculiar, apresentando-se de forma distinta nas 

principais regiões produtoras. Há regiões onde a maior parte de produção se destina 

ao consumo in natura, outras com concentração na produção de uvas para 

processamento (MELLO, 2017). No Rio Grande do Sul, a viticultura tem como região 

produtora tradicional a Serra Gaúcha. Todavia, em período mais recente essa 

atividade aumentou a participação na economia de outras regiões e têm 

apresentado um significativo incremento na produção (SILVA; RODRIGUES, 2018). 

Nos últimos anos o cultivo da videira na região da Fronteira do Rio Grande do 

Sul, vem se destacando entre os produtores como uma alternativa de cultivo, 

impulsionados pela facilidade de mecanização, devido ao seu relevo plano e 

principalmente pelas condições edafoclimáticas que permitem a produção de uvas 

viníferas e a elaboração de vinhos finos com tipicidade única (BRIXNER et al., 

2010). A região da Campanha apresenta rigoroso inverno e verão, assim, boa 

amplitude térmica. Também possui solos privilegiados para a viticultura de diversos 

tipos, desde os muito arenosos até os de alto teor de argila e poucas chuvas durante 

a maturação, podendo, assim, proporcionar uvas e vinhos de qualidade 

(GIOVANNINI, 2009).  

As condições climáticas exercem grande efeito no desenvolvimento das 

plantas, na produtividade dos vinhedos e na qualidade da uva produzida. Essa 

influência ocorre em todas as fases de desenvolvimento da planta, desde o repouso 

vegetativo durante o inverno, passando pela brotação, floração, frutificação e 

crescimento das bagas ao longo da primavera/verão, pela maturação, no 

verão/outono, estendendo-se até a queda das folhas, no outono (NASCIMENTO, 

2017). 

A variabilidade climática da região torna possível produzir mais de um tipo de 

uva de relevância para a viticultura local. Dentre os diversos tipos de vinho, como 
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tinto, branco e rosé, tem-se hoje um crescimento no consumo de vinhos espumantes 

(SOUZA, 2010). 

Classe de vinho de grande importância comercial, o vinho espumante, é 

elaborado a partir de uma segunda fermentação alcoólica com formação natural de 

gás carbônico, conferindo características sensoriais específicas a este produto, 

sendo largamente consumido em todo o mundo. Por se tratar de um produto em 

expansão, torna-se visível o crescimento do setor referente aos espumantes brancos 

e roses brasileiros, muito apreciados e elogiados dentre os melhores do mundo, isso 

devido às condições edafoclimáticas brasileiras que propiciam uvas com acidez 

pronunciada e características aromáticas diferenciadas que, aliadas as técnicas 

enológicas adequadas, resultam em excelentes produtos (SILVA, 2016). 

Considerando a importância da produção de vinhos espumantes para a 

vitivinicultura gaúcha, objetivou-se com esse trabalho avaliar a caracterização 

agronômica e qualidade de uvas destinadas à produção de espumante no município 

de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CULTURA DA VIDEIRA 

 

Historicamente a viticultura brasileira nasceu com a colonização portuguesa e 

espanhola, que implantaram as castas de uvas viníferas trazidas da Europa. Com o 

passar do tempo, a videira foi levada para diferentes pontos do País, não chegando, 

no entanto, a se constituir em cultura de importância, principalmente, pela falta de 

adaptação das cultivares europeias às condições ambientais brasileiras (MARTINS, 

2006). A produção nacional desenvolveu-se inicialmente com vinhos de mesa a 

partir de variedades americanas e híbridas. Na década de 70 iniciaram 

investimentos no cultivo de uvas viníferas e elaboração de vinhos provenientes 

destas uvas. Na última década, observou-se um crescimento dos investimentos na 

elaboração de espumantes com qualidade reconhecida nacional e 

internacionalmente (MELLO, 2011). 

A videira pertence à divisão Magnoliophyta (ou Angiospermae), classe 

Magnoliopsida, subclasse Rosidae, ordem Rhamnales e família Vitaceae. Esta 

família, por sua vez está dividida em 16 gêneros cujo Vitis é considerado o gênero 

economicamente mais importante já que se refere às videiras propriamente dita 

(MÂNICA; POMMER, 2006). A videira é uma planta perene, lenhosa, caducifólia e 

sarmentosa, provida de órgãos de sustentação chamados gavinha (BARROS, 2014). 

A videira pode ser cultivada para diferentes finalidades, de acordo com o destino da 

produção, podendo ser classificada, em termos comerciais, nos seguintes tipos: 

uvas para consumo in natura, também denominadas de uvas de mesa; uvas para 

vinhos e espumantes; uvas para sucos e uvas para passas (SOARES; LEÃO, 2009).  

A vitivinicultura brasileira teve seu desenvolvimento com base em uvas 

americanas, Vitis labrusca, usadas para a elaboração de vinhos de mesa. A partir de 

meados do século XX, o Brasil passou a produzir vinhos finos com uvas de 

variedades Vitis vinífera (CAMARGO et al., 2005). A espécie Vitis vinífera L., surgida 

há aproximadamente 300 mil anos no Cáucaso, difundiu-se pela Ásia Menor, Oriente 

Médio e costas do Mediterrâneo. Posteriormente foi levada às Américas e à 

Oceania. É a principal espécie para elaboração de vinhos e seus derivados, para 

consumo in natura e para produção de passas. Destaca-se pela qualidade de seus 

frutos e pela fineza de seus vinhos. Seu cultivo é limitado, pois apresenta 
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sensibilidade à moléstias fúngicas que elevam os custos de produção, como míldio 

(Plasmopora viticola (Berk. & Curtis) Berlese & De Toni) e oídio (Uncinula necator 

(Schw.) Burill). Espécie que enraíza com facilidade, porém é sensível à filoxera, 

devendo ser propagada por enxertia (GIOVANINNI, 2014). 

O grande impulso da vitivinicultura gaúcha ocorreu em 1875, com a chegada 

dos imigrantes italianos, que trouxeram consigo variedades europeias. Porém, o 

clima do Rio Grande do Sul não era favorável ao cultivo destas castas. Então, a uva 

„Isabel‟ (Vitis labrusca L.), de origem americana, com sua rusticidade forneceu a 

base necessária ao estabelecimento da viticultura no estado (SANTOS, 2017).  

 

2.1.1 IMPORTÂNCIA SÓCIOECONOMICA DA CULTURA 

 

Os principais países produtores de uvas em 2018 foram China, Itália, Estados 

Unidos, Espanha e França. A produção mundial de uvas foi de 79.125.982 toneladas 

em uma área de 7.157.658 hectares. No Brasil a produção chegou á 1.591.976 

toneladas, representando aproximadamente 2% da produção mundial e com área 

plantada de 74.472 hectares (FAO, 2020). 

A área plantada com videiras no Brasil em 2020 foi de 74.839 hectares. A 

área cultivada com videiras está concentrada na região Sul, com 54.840 hectares, e 

representou 73,27% da área vitícola do país em 2020. A produção de uvas no Brasil, 

em 2020, foi de 1.441.829 toneladas. O Rio Grande do Sul produziu 736.365 

toneladas, que respondeu por 51,07% da produção vitícola do país (IBGE, 2020). 

A vitivinicultura é uma atividade importante para a sustentabilidade da 

pequena propriedade no Brasil. Nos últimos anos, tem se tornado importante, 

também, na geração de emprego em grandes empreendimentos, que produzem 

uvas de mesa e uvas para processamento (DE MELLO, 2011). O cultivo das videiras 

se concentra nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, sendo que o Rio Grande do Sul é 

o principal produtor, seguido de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Bahia, 

Pernambuco e Minas Gerais.  

A Campanha Gaúcha atualmente é a segunda maior região vitivinícola do 

Brasil, com área de 2.000 hectares, o equivalente à 35% do cultivo de Vitis vinífera 

L. no país. O relevo formado por coxilhas suaves viabiliza a mecanização e técnicas 

culturais. Apresenta rigorosos inverno e verão, apresentando, assim, boa amplitude 

térmica. Também possui solos privilegiados para a viticultura e poucas chuvas 
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durante a maturação, podendo, assim, proporcionar o cultivo de uvas vigorosas e 

vinhos de qualidade (DEBON, 2015). 

Tendo em vista os mais variados produtos que a indústria enológica 

apresenta, o espumante se destaca dos demais por apresentar características 

peculiares, isso o exime de crises no setor, possibilitando independência financeira 

dos demais, devido seu público alvo fiel e seu elevado valor agregado 

(GIOVANNINI; MANFROI, 2009). 

A indústria brasileira de vinhos espumantes tem se desenvolvido com um 

crescimento quantitativo e qualitativo. O aperfeiçoamento das técnicas de cultivo na 

parreira, a eleição de variedades de uvas, as zonas de produção idôneas e, 

sobretudo o desempenho tecnológico da indústria de espumantes, tanto em 

infraestrutura das vinícolas com novos equipamentos para a produção como pela 

qualificação do enólogo brasileiro, são fatores que influenciam este crescimento. As 

cepas utilizadas podem ser brancas ou tintas. As uvas brancas fornecem a finura, a 

leveza e as condições de fazer espuma. As tintas aumentam a presença aromática, 

a boa constituição, o vigor e a vinosidade. Em função do perfil procurado para o 

produto final, é preciso utilizar variedades de uvas brancas, tintas ou ambas através 

de uma "assemblage" entre as diferentes variedades. No Rio Grande do Sul são 

utilizadas as variedades Chardonnay e Riesling entre as brancas, e a Pinot Noir 

entre as tintas. A qualidade dos vinhos obtidos com estas uvas vai depender do 

"terroir", do clima, do estado sanitário, assim como em todas as produções de vinhos 

de qualidade (ABE, 2020). 

O Brasil tem apresentado ao mercado consumidor nacional e internacional, 

excelentes espumantes, com uma maior produção de garrafas pelos métodos 

charmat e asti, principalmente no Sul do Brasil, em Santa Catarina, que é o segundo 

maior produtor nacional de vinhos. A produção de espumantes em SC cresceu 

640% de 2007 a 2010 (PIERRE; MARILDE, 2013). 

 

2.1.2 CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS 

 

Os atributos edafoclimáticos da região da Campanha, na qual se localizam os 

municípios de Dom Pedrito, Santana do Livramento e Bagé, mostram a inegável 

aptidão da região para a atividade vitivinícola. A topografia apresenta pequenas 

ondulações que permitem a ação dos ventos, eliminando parte da umidade. Os 
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solos são arenosos com baixa fertilidade natural, apresentando uma profundidade 

média acima de dois metros e bem drenados, o que resulta vinhos mais frutados, de 

ótima potência alcoólica e acidez interessante (COSTA, 2011).    

Para Mandelli (2002) as condições mais próximas do ótimo para as videiras 

seriam as que apresentassem temperaturas no inverno de 7 a 9°C, de curta 

duração, com geadas para melhor descanso, insolação intensa, umidade relativa 

média do ar de 62 a 68% e regime de chuvas entre 630 e 750mm anuais. 

Condições com temperaturas mais elevadas possibilita que as plantas tenham 

um desenvolvimento mais rápido em relação há anos com temperatura mais baixas, 

porém a qualidade e produtividade dos frutos sofre interferência direta conforme a 

temperatura. Segundo Salamoni (2010), temperaturas medianas a altas encurtam o 

ciclo e adiantam a maturação das plantas, e os compostos de carbono nos frutos 

dependem das reservas da planta e da fotossíntese realizada por elas. 

Durante o período de crescimento, a planta suporta temperaturas de -1,5°C a 

1,0°C, e durante o período de repouso vegetativo, as gemas sobrevivem a 

temperaturas próximas a -12°C. A temperatura é um dos elementos climáticos de 

maior influência na maturação da uva e consequentemente, na composição do 

vinho. A qualidade de sabor e aroma dos frutos é dependente de uma série de 

compostos como, ácidos, açúcares, pH, compostos fenólicos e nitrogenados, 

minerais e orgânicos etc, estes por sua vez tem sua síntese afetada pela 

temperatura. Além disso, a amplitude térmica (diferença entre a temperatura máxima 

e temperatura mínima registradas em um mesmo período de tempo) é 

preponderante para produção de frutos de coloração uniforme (BORTOLETTO et al., 

2015). 

As brotações das videiras em Uruguaiana, região da Campanha, ocorrem 

praticamente no mês de agosto em função do município apresentar temperaturas 

mais elevadas que a Serra Gaúcha. Isto possibilita que a colheita possa ser 

realizada antes que a região Noroeste, porém torna estas plantas mais suscetíveis a  

geadas tardias que podem ocorrer em setembro (BRIXNER et al., 2010). 

As regiões de cultivo incluem áreas onde a ocorrência de baixas precipitações 

e alta demanda evaporativa impõem o fornecimento de água através da irrigação. 

Uma deficiência hídrica prolongada pode provocar redução significativa na 

produtividade e na qualidade da uva. O excesso de chuvas, por outro lado, 

combinado com temperaturas elevadas, torna a cultura muito suscetível a doenças 
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fúngicas e pragas, sendo conveniente que não ocorram precipitações durante todo o 

período vegetativo (TEIXEIRA et al., 2010). 

 

2.1.3 MANEJO DA VIDEIRA 

  

A videira é uma planta que necessita de alguns manejos em seu ciclo de 

produção. Tratos culturais, como adubações, podas, manejo da irrigação, controle 

fitossanitário, entre outros, está fortemente correlacionada ao estádio fenológico da 

planta (RIBEIRO et al., 2010). 

A utilização de plantas de cobertura na cultura da videira contribui na 

reciclagem de nutrientes impedindo a contaminação dos leitos de água, evitam a 

compactação do solo e também o escorrimento superficial através das raízes que se 

decompõe formando canais que facilitam a penetração da água (MELLO; 

MACHADO 2015). Melhora a estrutura do solo, controla a erosão e auxilia na 

diminuição do uso de herbicidas nas plantas de videira. As espécies de cobertura 

mais utilizadas nos vinhedos de Santana do Livramento são, azevém (Lollium 

multiflorum L.) e aveia-preta (Avena strigosa L.), além da vegetação própria do 

campo nativo da região. 

A introdução de plantas de cobertura do solo em sistemas de produção da 

uva é um investimento de baixo custo que não visa apenas a proteção do solo 

contra a erosão, mas pode ser usada para controlar o fornecimento de nutrientes à 

videira, seja adicionando nutrientes ou ate mesmo retirando aqueles que estão em 

excesso no solo e tornam-se prejudiciais à qualidade da uva e, posteriormente, no 

vinho. As plantas de cobertura, vivas ou mortas, na superfície do solo, também 

atuam como barreira física dificultando o arraste de sedimentos, especialmente em 

terrenos com mais declividade (MELO; ZALAMENA. 2016).  

Conforme Melo et al. (2016), na adubação de pré-plantio normalmente são 

aplicados fertilizantes contendo fósforo (P), potássio (K) e boro (B). Na Campanha 

do RS, em geral, o solos incorporados ao sistema de produção de uva são arenosos 

e possuem baixos teores de matéria orgânica e de P disponível. Nesses solos a 

utilização de fertilizantes fosfatados solúveis, seguida da incorporação do adubo na 

camada de 0-20 cm com aração e gradagem, promove a intensa mobilização e 

inversão da camada superficial do solo, potencializando a diluição do fertilizante na 

massa de solo. Realizada anualmente a adubação de crescimento tem o objetivo de 
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estimular o crescimento inicial da parte aérea e das raízes, conferindo aumento de 

vigor às plantas. Quando houver disponibilidade de composto orgânico, o seu uso é 

preferencial. 

Segundo Mandelli e Tonietto (2003), o sistema de condução espaldeira é um 

dos mais utilizados pelos 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. As videiras conduzidas em espaldeira tem 

dossel vertical e a poda é mista ou em cordão esporonado. As varas são atadas 

horizontalmente aos fios da produção do sistema de sustentação do vinhedo. A 

distância entre as fileiras varia de 2,00 a 2,50m. A distância entre plantas é de 1,20 a 

2,00m, conforme a variedade e a fertilidade do solo.  

O sistema espaldeira tem como vantagens: adapta-se bem ao hábito 

vegetativo da maior parte das viníferas, os frutos situam-se numa área do dossel 

vegetativo e as extremidades dos ramos em outra, facilitando as operações 

mecanizadas, como remoção de folhas, pulverizações dos cachos e desponta. 

Apresenta boa aeração, o custo de implantação é menor que o do latada, é atrativo 

aos olhos, especialmente quando se faz a desponta (TONIETTO; MANDELLI, 2003). 

A poda é um conjunto de operações realizadas na planta e que consistem na 

retirada de parte do sistema vegetativo lenhoso ou do sistema herbáceo. A poda 

seca é um trato cultural realizado anualmente nas frutíferas de clima temperado, 

com a principal finalidade de regular a produção temporal da videira (MANDELLI; 

MIELE, 2012). Mendonça et al. (2016) relata que vários estudos constataram 

diferenças no vigor vegetativo e composição final das bagas de uvas, tanto para 

consumo in natura quanto para vinificação, em função da intensidade e tipo de poda 

aplicada no vinhedo. 

A desfolha é definida como a remoção de folhas que encobrem ou que estão 

em contato direto com os cachos e que podem causar danos físicos nas bagas. 

Também pode ser realizada com o objetivo de equilibrar a relação área foliar e 

número de frutos, melhorando a aeração e incidência de raios solares no interior do 

dossel (BORTOLETTO et al., 2015). A desfolha das plantas foi realizada no estádio 

final de maturação das uvas, previamente à colheita, com o objetivo de deixar os 

cachos mais visíveis para facilitar a colheita manual dos funcionários da vinícola.  

Parâmetros importantes devem ser controlados para a colheita das uvas, 

como a maturação dela. Esta maturação é diferente do que para vinhos tranquilos, o 
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potencial alcoólico deve ser de 11,0 – 11,5% v/v, e aproximadamente 18 a 19,5° 

Brix, a acidez preferencialmente deve ser em torno de 100 mEq.L-1, a colheita pode 

ser realizada de forma mecânica ou manual. No Brasil, a mecanizada é muito pouco 

utilizada em razão da topografia dos vinhedos, da mão de obra menos onerosa e 

dos vinhedos relativamente pequenos quando comparados a outros países como 

França, Itália e Estados Unidos, onde a colheita de uvas, em geral, é realizada de 

forma mecanizada, porém, com prejuízos quanto à qualidade do mosto em 

decorrência do número de bagas rompidas. Para vinhos e espumantes de maior 

qualidade a colheita é essencialmente manual (FLANZY et al., 2003). 

A partir do momento em que a uva for colhida, a mesma deve ser enviada o 

mais rápido possível para seu beneficiamento. Isso porque a partir da colheita 

iniciam-se processos de oxidação e alteração das propriedades gustativas do fruto, 

além de iniciar um processo fermentativo do mosto, alterando a qualidade final do 

vinho (GIOVANINNI, 2004). Para a elaboração do vinho base de espumantes a 

graduação alcoólica não pode ultrapassar os 10 a 11% e o pH deve ser em torno de 

3,1 (80 a 90 meq/L) com uma relação açúcar/acidez de 17 (PROENOL; PEDROSA, 

2014).  

 

2.1.4 COOPERATIVA NOVA ALIANÇA 

 

A Cooperativa Nova Aliança congrega aproximadamente 900 famílias 

associadas há mais de 80 anos, distribuídas em quatro regiões produtoras no estado 

do RS, Serra Gaúcha, Encruzilhada do Sul, Sudeste e Campanha Gaúcha, com 

distintas características (Terroir), representando o que o país oferece de melhor para 

o cultivo de videiras. Possui uma das maiores e mais modernas plantas industriais 

de suco de uva integral da América Latina. Desde 2013 a produção de suco e o 

envase de vinho e de espumante estão concentrados na nova sede da Cooperativa, 

em Flores da Cunha, que conta com prédio de 24 mil metros quadrados e 

capacidade para processar até 60 milhões de quilos de uva por ano.  
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2.1.5 CULTIVARES DE VIDEIRA 

 

As principais variedades de uvas utilizadas para elaboração de espumantes 

no mundo são as viníferas: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Grigio, Riesling Renano, 

Prosecco e Moscato Giallo. No Brasil além destas variedades Vitis vinífera (V. 

vinífera L.) utilizam-se também algumas variedades híbridas e americanas como: 

Moscato Embrapa, Lorena, Niágara e Goethe, sendo que cada variedade apresenta 

características intrínsecas de aroma e sabor (CALIARI, 2014).  

Observa-se, especialmente na Campanha Gaúcha, a produção de vinhos 

tintos destacados nos mercados estadual e nacional, no entanto, também é 

importante destacar que são cultivadas uvas destinadas a outros fins, como para 

elaboração de vinhos brancos, vinhos rosados e espumantes (CUNHA, 2014). 

Pensando na crescente produção de espumantes da região, objetivou-se com esse 

trabalho, pesquisar e avaliar cinco cultivares de videiras destinadas à elaboração de 

espumantes, Malvasia de Cândia, Malvasia Chiant, Moscato Giallo, Moscato 

Hamburgo e Pinot Gris. 

 

MALVASIA DE CÂNDIA 

 

Trata-se de uma cultivar de vigor médio, no entanto, em algumas regiões, é 

classificada como videira vigorosa e fértil. Apresenta produção média constante. 

Apresenta entre uma e duas inflorescências por gema. O cacho da uva Malvasia de 

Cândia é classificado como de tamanho médio, alongado, solto, de forma piramidal, 

alado, com pedúnculo longo, visível e semilenhoso. A polpa é sucosa com sabor 

agradável de Moscato e o mosto é incolor (GASPARIN; MENEGUZZO; RIZZON, 

2008). 

O vinho da Malvasia de Cândia tem cor amarelo-forte, corpo médio, com 

aromas bem distintos, delicados, com sabor marcante de uva. Atualmente, ela é 

plantada em diferentes países como Itália, Portugal, Espanha, Croácia, Estados 

Unidos, Austrália e Brasil. É uma variedade que participa da composição de vinhos 

tradicionais, como os vinhos do Porto e da Ilha da Madeira, bem como dos vinhos 

Frascati e os Chianti (AGUIAR, 2017). 
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MALVASIA CHIANT 

 

A Malvasia Bianca Lunga, bem conhecida na Itália como Malvasia del Chianti 

pelo nome da zona onde era cultivada principalmente no passado, também é 

chamada de Malvasia Bianca Pugliese e Malvasia Trevigiana. Esses nomes indicam 

a grande extensão do seu cultivo ao longo da Itália, Costas do Adriático. Esta casta 

de videira é muito vigorosa e produtiva, produz vinhos de boa qualidade, apresentam 

um aroma ligeiro e são capazes de melhorar o sabor e o corpo dos vinhos à base de 

Trebbiano. O peso da baga é muito leve, características positivas para o propósito 

enológico. Os parâmetros tecnológicos dos frutos são bastante equilibrados e os dos 

vinhos, que se caracterizam pelo bom teor de fenóis e pelo aroma apreciável (DE 

PALMA et al., 2008). 

 

MOSCATO GIALLO 

 

A uva Moscato Giallo é tradicional da região do Trento na Itália, 

particularmente difundida na região que circunda o Castelo de Beseno, pertence ao 

grupo de variedades com aroma moscato. Na Itália é utilizada para elaboração de 

vinhos tranquilos, licorosos e espumantes (CHEMOLLI et al. 2011). No Brasil, atinge 

boa maturação e produz um vinho branco de cor amarelo palha com agradável 

aroma e sabor de moscato (GIOVANNINI; MANFROI, 2009).  

A Moscato Giallo apresenta cacho de tamanho médio a grande, com 20 cm a 

25 cm de comprimento, possui formato piramidal, com uma ou duas asas, grãos 

soltos e pedúnculo longo. Possui baga de fundo amarelo intenso, de tamanho médio 

com película grossa e pruinosa, a baga é relativamente carnosa e sucosa, com 

geralmente duas ou três sementes por baga. É uma variedade que amadurece cedo 

e tem uma produção regular (RIZZON; GASPARIN, 2008). 

 

MOSCATO HAMBURGO 

 

O distinto aroma de uva Moscato é uma de suas principais propriedades, mas 

sua versatilidade também o torna uma opção atraente para os produtores de 

vinho. Moscato pode ser produzido como vinho seco, médio, doce, espumante ou 

até mesmo de sobremesa, e também é usado como uva de mesa em todo o mundo. 
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Em geral tem baixa acidez e não é adequada para envelhecer mais do que cerca de 

quatro anos (GASPARIN; MENEGUZZO; RIZZON, 2008). 

Acredita-se que a variedade seja da Inglaterra, apesar do nome, embora 

alguns pesquisadores tenham proposto que a Moscato Hamburgo foi trazida da 

Alemanha. É cultivada na Grã-Bretanha, França e no Leste Europeu para consumo, 

e a maioria dos vinhos feitos com essa variedade vem da Califórnia. Produtores da 

China começaram a fazer experiências com a variedade, e ela também é encontrada 

em vinhedos de Israel. É considerado o mais fraco dos Moscatos em termos de 

perfis de aroma e sabor, mas oferece peles profundamente coloridas. Esta cor de 

pele escura não se traduz bem em vinho e o resultado é um leve estilo blush / rosé 

que carece de ácido e caráter suficiente para torná-lo interessante (WINE SEARCH, 

2015). 

  

PINOT GRIS 

 

A variedade Pinot Gris é uma mutação da Pinot Noir com bagas de coloração 

acinzentada, semelhante àquela em características, é muito difundida na Europa nas 

regiões de clima mais frio para elaboração de vinhos secos, botritizados e 

espumantes, o vinho tranquilo apresenta em geral aroma de maracujá (JACKSON, 

2008).  

Atualmente, é encontrada em regiões vinícolas de todo o mundo, 

especialmente no Oregon e em parte da Nova Zelândia. Nas regiões frias são 

encontrados vinhos com maior intensidade aromática e acidez vibrante, além de 

serem tipicamente mais leves e delicados, normalmente denotando aromas frutados, 

florais e com a sutil presença de especiarias. Já em regiões mais quentes produzem 

exemplares mais viscosos, aumentando a percepção de corpo da bebida, que, 

dependendo do solo, pode apresentar um caráter mineral, lembrando pedras e a 

areia molhada (SIMÕES, 2019).  

A variação dos lugares resulta em estilos diferentes de bebidas devido às 

condições em que as uvas são cultivadas. No Brasil a variedade é utilizada 

principalmente em vinificações em branco, produzindo vinho de bons aromas 

(GIOVANNINI; MANFROI, 2009). 
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2.1.6 PORTA ENXERTO 

 

Os principais critérios a serem observados na seleção do porta-enxerto de 

videira são os seguintes: resistência a filoxera; resistência a nematoides; adaptação 

aos solos ácidos, calcários ou salinos; adaptação à seca ou à umidade excessiva do 

solo; resistência a doenças fúngicas da folhagem; tolerância à deficiência nutricional; 

boa afinidade com a variedade produtora; compatibilidade na enxertia; facilidade de 

enraizamento e de pegamento na enxertia, cada porta-enxerto adapta-se a 

determinadas condições de solo e clima e se comporta diferentemente segundo a 

variedade enxertada (LEÃO, 2004).  

Os porta-enxertos mais utilizados na viticultura do Rio Grande do Sul são o 

Paulsen 1103 e SO4. Nas variedades viníferas, o uso do porta-enxerto é obrigatório 

(MELLO et al., 2015). 

Através do cruzamento entre Vitis berlandieri x Vitis rupestres, se obteve o 

porta enxerto Paulsen 1103, que começou a ser difundido em 1965, apresentando 

bons resultados na enxertia de mesa e na de campo apresentando boa 

compatibilidade. Permite à planta enxertada vigor de copa, variando de médio a alto, 

retarda a maturação da uva, com possibilidade produtiva de baixa a média, 

apresenta raízes pivotantes, com ângulos de 40° a 50° (GIOVANNINI, 2014).  

O porta-enxerto SO4 (Teleki 4 Sel. Oppenheim), oriundo do cruzamento V. 

Berlandieri x V. Riparia, apresenta desenvolvimento rápido e grande vigor, 

favorecendo a frutificação e maturação das uvas. Além disso, possui ciclo vegetativo 

de 239 dias, sendo recomendado para solos arenosos (GIOVANNINI, 2014). 

Atualmente é muito pouco propagado por causa da alta sensibilidade à fusariose e 

dos problemas de dessecamento do engaço, uma anomalia verificada em certos 

anos, ocasionada pelo desequilíbrio nutricional envolvendo o balanço entre potássio, 

cálcio e magnésio. Esses problemas não têm sido constatados na região de Santana 

do Livramento, RS, onde é o principal porta-enxerto utilizado (CAMARGO et al, 

2003).  
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2.1.7 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

Conforme Rizzolo (2016), a avaliação analítica do vinho espumante é 

indispensável para estabelecer a sua qualidade, estado de conservação e 

envelhecimento. Dentre as análises, compreende-se aquelas determinadas pelo 

Padrão de Identidade e Qualidade de Vinhos Espumantes Brasileiros (acidez total, 

acidez volátil, açúcares residuais, densidade, grau alcoólico, dióxido de enxofre livre 

e total, pH).  

Algumas características analíticas buscadas em vinhos bases para 

espumantes são: uma graduação alcoólica entre 9,5 a 11,5%; acidez total (expresso 

em ácido tartárico) > 5,5 gramas/litro; acidez volátil (expresso em ácido acético) < 

0,6 gramas/litro; pH de 2,8 a 3,3 (TOGORES, 2011). 

 

DENSIDADE 

 

A densidade de uma amostra reflete a influência líquida dos materiais 

dissolvidos. Indiretamente a densidade relativa permite determinar aproximadamente 

o extrato seco e o teor de açúcar nos vinhos (OLIVEIRA, 2010).  

De acordo com De Ávilla (2002), citado por Da Silva (2016), a densidade 

relativa é a relação expressa em quatro casas decimais, da massa volumétrica 

(g/cm³) do mosto a 20°C com a massa volumétrica da água, através da análise de 

densidade é realizado o acompanhamento da fermentação alcoólica, no qual o 

mosto diminui progressivamente até entre 0,992 e 0,998, ou seja, a glicose está 

sendo consumida e transformada em álcool. 

 

GRAU BABO 

 

O grau Babo representa a porcentagem de açúcar, em peso, no mosto ou no 

suco de uva. A partir do teor de açúcar, é possível calcular o grau alcoólico provável 

do vinho (ANTENOR; TÉCNICO, 2010). 
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GRAU BRIX  

 

O grau Brix representa a porcentagem de sólidos solúveis totais, em peso, no 

mosto ou no suco de uva. O grau Brix sempre apresenta valor mais elevado em 

relação ao grau Babo, em virtude da participação dos ácidos orgânicos, da matéria 

corante, dos minerais e das substâncias nitrogenadas que também compõem os 

sólidos solúveis totais. Por isso, nas medidas feitas no mosto da uva verde a 

diferença entre o grau Brix e o grau Babo é maior (ANTENOR; TÉCNICO, 2010). 

Segundo Guerra (2005), o grau de maturação ideal, de acordo com as 

diferentes categorias de vinhos: uvas para a elaboração de vinhos espumantes: grau 

de maturação entre 17 a 18º Brix; uvas para vinhos brancos, entre 18 a 20 ºBrix; 

uvas para vinhos tintos entre 18 a 22°Brix. 

 

ACIDEZ TOTAL 

 

A acidez total corresponde à soma dos ácidos tituláveis quando se neutraliza 

o mosto ou suco de uva a pH 7,0 com solução alcalina. É feita por titulação química 

utilizando o azul de bromotimol como indicador (ANTENOR; TÉCNICO, 2010). 

Segundo Ribéreau-Gayon (2003), citado por Rizzolo (2016), a determinação 

da acidez total é importante, pois auxilia na caracterização e padronização dos 

vinhos, no reconhecimento de fraudes, no controle de alterações indesejáveis por 

microrganismos, além de possibilitar o acompanhamento da fermentação malolática 

e da estabilização tartárica. 

 

ACIDEZ VOLÁTIL 

 

A acidez volátil do vinho é originada durante a fermentação pelas leveduras e 

outros microrganismos. O ácido acético é de primordial importância, uma vez que 

contribui com cerca de 90% da acidez volátil (WELKE 2012). A separação dos 

ácidos voláteis é efetuada por meio do arraste pelo vapor d‟água (ANTENOR; 

TÉCNICO, 2010).  

A acidez volátil representa quase que exclusivamente o conteúdo do vinho em 

ácido acético, mas também há quantidades pequenas de ácido propiônico e butírico. 

A importância dessa análise é referida à quantificação do ácido presente, 
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principalmente porque o vinho novo contém acidez volátil mínima, que foi produzida 

na fermentação alcoólica e malolática e, a partir daí, uma elevação significa 

presença de alterações, principalmente devido às bactérias acéticas (OLIVEIRA, 

2010). 

 

pH 

 

O pH do mosto ou do suco de uva corresponde à concentração de íons de 

hidrogênio ali dissolvido. O pH dos mostos e dos sucos de uva brasileiros é variável 

de 3,0 até 3,4, dependendo da cultivar, da safra e da origem geográfica (ANTENOR; 

TÉCNICO, 2010).  

O pH possui uma grande importância nas características fisico-químicas, 

biológicas e sensoriais dos vinhos, sendo o pH e a acidez titulável as duas 

propriedades mais importantes no equilíbrio ácido de sucos de frutas, especialmente 

no mosto de uva. (DAUDT; FOGAÇA, 2008). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido na Cooperativa Vinícola Nova Aliança, localizada 

no município de Santana do Livramento (30°44'53,031" Sul e 55°23'49,445" Oeste), 

Rio Grande do Sul (RS), Brasil (Figura 1). De acordo com a classificação proposta 

por Köppen (1948), o clima é subtropical, do tipo Cfa, com verões quentes de 

temperaturas médias superiores a 22°C, invernos amenos de temperaturas médias 

entre -3°C e 18°C e com precipitação ao longo do ano todo, com uma média de 

1300 mm/ano.   

A área total da Cooperativa em Santana do Livramento é de 450 hectares, 

sendo 50 hectares utilizados no cultivo das videiras (Figura 2), e 10 hectares a 

vinícola destina à produção de oliveira, implantadas em 2018, ainda em fase de 

crescimento. A vinícola Nova Aliança possui um laboratório para a realização das 

análises dos mostos e vinhos e dispõe da cantina, onde a uva recebida do vinhedo 

da Cooperativa e dos associados, é processada e vinificada. Quando prontos, os 

vinhos finos são enviados para a sede da vinícola no município de Flores da Cunha, 

onde serão engarrafados e posteriormente comercializados, e os mostos dos 

espumantes para serem fermentados. As cultivares de maior expressão no vinhedo 

são Cabernet Sauvignon, Tannat, Chardonnay e Pinot Noir. 

 

Figura 1- Cooperativa Vinícola Nova Aliança no município de Santana do 
Livramento, RS. 

 
Fonte: Google Maps. (2020) 
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Os experimentos foram realizados nas cultivares de uva Malvasia de Cândia, 

Malvasia Chiant, Moscato Giallo, Moscato Hamburgo e Pinot Gris, enxertadas sobre 

SO4, conduzidas em sistema espaldeira, com espaçamento de 1,0 metro entre 

plantas e 2,80 metros entre linhas, totalizando em densidade de 3.571 plantas ha-1. 

Os pomares foram implantados no ano de 2007. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, com dez repetições de uma planta. As avaliações 

consistiram na caracterização fenológica e agronômica das videiras, onde em cada 

cultivar foram marcadas 10 plantas previamente selecionadas aleatoriamente no 

pomar. 

Os tratos culturais como adubação, podas, tratamentos fitossanitários e 

controle de plantas espontâneas foram realizados no pomar a critério da área 

técnica da Cooperativa. 

As temperaturas médias mensais, radiação solar mensal, precipitação mensal 

e umidade relativa mensal (Tabela 1), durante a época de avaliação do experimento 

foram coletadas da estação meteorológica do INMET – Instituto Nacional de 

Metereologia, localizada no município de Santana do Livramento, RS, Brasil.  

 

 

Tabela 1- Temperatura média mensal, radiação solar mensal, precipitação mensal e 
umidade relativa do ar mensal, na safra 2019/2020 no município de Santana do 

Livramento, na estação meteorológica do INMET – Instituto Nacional de 
Metereologia. 

Meses Temperatura 
Média (°C) 

Radiação Solar 
(kJ/m²) 

Precipitação 
(mm) 

Umidade 
Relativa (%) 

Agosto 12,1 555.533 75,8 76 

Setembro 14,2 735.533 78 69 

Outubro 18,1 742.101 351,8 75 

Novembro 21,1 993.926 139,4 70 

Dezembro 22,5 1.103.658 81,6 59 

Janeiro 23,3 1.043.141 101 69 
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Figura 2 – Vinhedo da Cooperativa Vinícola Nova Aliança no município de 
Santana do Livramento, RS. 

 
Fonte: CARVALHO, T.T. (2020) 

 

Para as avaliações dos estádios fenológicos das videiras, em cada área 

experimental utilizou-se a escala fenológica (Figura 3) de acordo com Eichhorn e 

Lorenz (1984), sendo efetuado o registro semanal das fases. 

 

Figura 3 – Escala Fenológica da videira, de acordo com Eichhorn e Lorenz, 
(1984). 

 
Fonte: Eichhorn e Lorenz, (1984). 
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Para a caracterização agronômica das videiras, avaliaram-se as seguintes 

variáveis: produção por planta (kg.planta-1), produtividade (kg.ha-1), número de 

cachos por planta, características dos cachos (peso, comprimento, largura, número 

de bagas e peso do engaço), características das bagas (peso e diâmetro) e 

caracterização química das uvas (babo, °Brix, pH, acidez volátil e acidez total 

titulável). 

A colheita das uvas foi realizada em um único repasse em cada cultivar. 

Iniciou-se a colheita com a cultivar Pinot Gris, realizada no dia 20 de janeiro de 

2020. A cultivar Moscato Hamburgo foi colhida no dia 28 de janeiro, seguida da 

„Malvasia Chiant‟ no dia 29 de janeiro, „Malvasia de Cândia‟ em 30 de janeiro, e 

finalizou-se a colheita com a „Moscato Giallo‟ no dia 31 de janeiro de 2020. 

No momento da colheita, todos os cachos das plantas marcadas de cada 

cultivar foram colhidos separadamente, os quais foram depositados em sacos 

plásticos identificados e acondicionados em caixas plásticas para o transporte até o 

laboratório da vinícola (Figura 4). 

 

Figura 4 – Colheita das uvas à campo no vinhedo da Cooperativa Vinícola 
Nova Aliança, Santana do Livramento, RS. 

 
Fonte: CARVALHO, T.T. (2020). 
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Em uma balança mecânica da marca MICHELLETI, pesou-se os cachos de 

uva de cada planta, para a determinação da produção da cultivar. Posteriormente, 

realizou-se a contagem do número de cachos, onde foram selecionados 

aleatoriamente cinco cachos por planta para realizar as análises químicas e 

quantitativas, como massa média dos cachos, número de bagas, diâmetro das cem 

bagas, largura e comprimento de cachos. 

Os cinco cachos de uva selecionados foram pesados individualmente em uma 

balança digital de alta precisão da marca ULTRALED para a determinação da massa 

média e os resultados expressos em gramas (g). Após, realizou-se a medição dos 

cachos com o uso de uma régua milimétrica, determinando a largura e comprimento 

dos cachos de uva (cm) (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Medição (A) e pesagem (B) dos cachos de uva no Laboratório da 
Cooperativa Vinícola Nova Aliança, Santana do Livramento, RS. 

 
Fonte: CARVALHO, T.T. (2020). 

 
 

 



32 
 

A avaliação do número de bagas foi realizada contando-se manualmente as 

bagas de cada cacho. Após a degrana, registrou-se a massa média do engaço 

(ramo que sustenta as bagas) e o número e a massa média das bagas por cacho, 

expressa em gramas (g).  

Uma amostra de cem bagas de cada cultivar foi selecionada e posteriormente 

com o auxílio de um paquímetro (Figura 6), foram medidas para a obtenção dos 

valores de diâmetro das bagas (cm). 

 

Figura 6 – Medição do diâmetro das bagas com o auxílio de um paquímetro 
no Laboratório da Cooperativa Vinícola Nova Aliança, Santana do Livramento, RS. 

 
Fonte: CARVALHO, T.T. (2020). 

 

 

Para a realização das análises químicas das uvas efetuou-se a prensagem 

manual das cem bagas de cada cultivar para o preparo do mosto (Figura 7). 

 



33 
 

Figura 7 – Amostra de bagas de cada cultivar de uva para as avaliações no 
Laboratório da Cooperativa Vinícola Nova Aliança, Santana do Livramento, RS.

 
Fonte: CARVALHO, T.T. (2020) 
 

 
Os teores dos graus babo e °Brix do mosto foram obtidos através de 

refratometria, utilizando refratômetro digital portátil ATAGO WM – 7. O princípio do 

método de refratometria é baseado no desvio dos raios luminosos que atravessam 

meios transparentes de diferentes índices refração. Adiciona-se algumas gotas do 

mosto no prisma do refratômetro e obtêm-se digitalmente a leitura do grau babo e do 

°Brix.   

O pH foi avaliado através da leitura da amostra do mosto no peagâmetro 

digital OAKTON, equipado com elétrodo de vidro, realizando a leitura direta ao se 

mergulhar no mosto previamente calibrado em solução tampão pH 4 e pH 7.  

A acidez total foi determinada com uma amostra de 5 ml de mosto, diluída em 

100 mL de água destilada e titulada com solução de hidróxido de sódio (NaOH 0,1 

mol.L-1), tendo como indicador a Fenolftaleína 1%, até a mudança de cor. Sendo os 

resultados expressos por meio de g de ácido tartárico, através da fórmula: 

Ac. Tartáico =  V x F x 2 x 0,75 = g H2T/l 

A acidez volátil foi determinada pelo arraste de vapor com titulação do mosto 

com uma solução de hidróxido de sódio (NaOH 0,01N) e Fenolftaleína como 

indicador. Obteve- se os valores através do cálculo:  

Ac. Volátil = V x F x N x 0,6 x 10 = g/l ácido acético. 

Os dados foram submetidos à análise da variância, através do Teste F, e as 

médias comparadas pelo teste Tukey a p ≤ 0,05. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cultivar Pinot Gris apresentou o estádio fenológico com brotação e colheita 

mais precoce (Tabela 2), resultando em um ciclo de 166 dias. Situação semelhante 

ocorreu com Fuentes (2019), ao estudar o comportamento fenológico de diferentes 

cultivares no Chile, onde observou que as cultivares que apresentaram maior 

precocidade em atingir a maturidade até colheita foram Pinot gris e Pinot noir. 

Conforme Radünz et al. (2015), a videira necessita de maior período de dias e 

de acúmulo térmico nas fases de formação e desenvolvimento do fruto, sendo 

menor a exigência no intervalo das fases de brotação ao florescimento.  

Os elementos climáticos possuem influência direta sobre o crescimento e o 

desenvolvimento da videira, sendo determinantes sobre a produção e qualidade dos 

cachos (COSTA, 2017). O período de maior índice pluviométrico na safra 2019/2020 

foi durante a floração e a frutificação das videiras (Tabela 1), sendo o ideal para a 

cultura, pois nesse período é essencial que o solo disponibilize maior quantidade de 

água, visto que a planta necessita suprir suas necessidades metabólicas e produzir 

cachos de qualidade. 

A variação observada do ciclo da videira resultou em uma média de 180 dias. 

De acordo com Jubileu et al. (2007), o ciclo compreendido da poda à colheita para a 

uva „Malvasia de Cândia‟ em Maringá no estado do Paraná foi de 129 dias.  Pode 

haver diferença entre os ciclos produtivos da videira entre distintas regiões 

produtoras, sendo atribuída à variabilidade climática em cada local de cultivo ao 

longo do ano e entre anos, bem como às estratégias de manejo adotadas no 

vinhedo, sendo determinantes da duração do ciclo em diferentes cultivares de 

videira (COSTA, 2017).  

Segundo Brighenti et al. (2013), as variedades com brotação mais precoce 

também apresentam floração mais precoce. Esse dado não corrobora com os 

resultados desse trabalho, pois a cultivar Moscato Hamburgo constatou a data de 

brotação mais tardia, obtendo a data de floração e frutificação mais precoce que as 

demais cultivares. Da Silva et al. (2008) em estudos com Moscato Hamburgo em 

Campos dos Goytacazes no estado do Rio de Janeiro, para consumo in natura, 

encontrou resultados concordantes quanto ao ciclo da cultivar referente aos dias de 

brotação da planta, 25 dias até atingir o período de floração.  
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Tabela 2 – Época da poda, brotação, floração, frutificação e colheita das uvas em 
diferentes cultivares Vitis vinífera em Santana do Livramento, RS. 

Cultivares Poda Brotação Floração Frutificação Colheita 

Malvasia de Cândia 03/ago 14/set 30/out 12/nov 30/jan 
Malvasia Chiant 05/ago 10/set 28/out 10/nov 29/jan 
Moscato Giallo 04/ago 14/set 28/out 10/nov 31/jan 
Moscato Hamburgo 08/ago 16/set 10/out 22/out 28/jan 
Pinot Gris 07/ago 04/set 21/out 03/nov 20/jan 

 

Conforme a Tabela 3, as cultivares Moscato Hamburgo e Moscato Giallo 

foram as cultivares que se destacaram em relação à produção e na produtividade da 

safra 2019/2020, com produtividade acima de 20 e 14 toneladas por hectare, 

respectivamente. Pode-se associar a grande produtividade das cultivares às ótimas 

condições climáticas, boa amplitude térmica e poucas chuvas durante a maturação, 

proporcionando assim o cultivo de uvas vigorosas (DEBON, 2015). 

 

Tabela 3 – Produção e produtividade de cultivares Vitis vinífera na Cooperativa 
Vinícola Nova Aliança, Santana do Livramento, RS. 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

A cultivar Pinot Gris obteve o maior número de cachos por planta na safra 

2019/2020, porém, de acordo com as características da cultivar, resultou em cachos 

pequenos, apresentando menor comprimento e largura dos cachos (Tabela 4). 

Fuentes (2019) avaliando cultivares no Chile constatou que a Pinot Gris resultou em 

maior número de cachos, sendo classificada como uma cultivar com um nível de 

produção médio a superior. 

 

 

 

 

 

Cultivares 
Produção 

( kg.planta-1) 
Produtividade  

(kg.ha-1) 

Malvasia Chiant 2,90 b 10.356,9 b 

Malvasia de Cândia 3,09 b 11.035,2 b 

Moscato Giallo 4,13 ab 14.749,6 ab 

Moscato Hamburgo 5,71 a 20.392,2 a 
Pinot Gris 3,86 b 13.785,5 b 
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Tabela 4 – Número de cachos, massa média, comprimento e largura dos cachos de 
uvas em diferentes cultivares Vitis vinifera em Santana do Livramento, RS. 

Cultivares 
Número de 

cachos 
Massa média 

(Kg) 
Comprimento 

(cm) 
Largura 

(cm) 

Malvasia de Cândia 11,2 c 3,09 b 18,3 ab 11 a 

Malvasia Chiant 19,4 b 2,9 b 18,31 ab 7,38 bc 

Moscato Giallo 23,6 b 4,13 ab 15,18 b 6,88 bc 

Moscato Hamburgo 21,7 b 5,71 a 17,08 ab 8,21 b 

Pinot Gris 36,6 a 3,86 b 11,71 c 6,19 c 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

A massa média dos cachos (Kg) diferiu significativamente entre as cultivares, 

destacando-se as cultivares Moscato Hamburgo e Moscato Giallo as quais 

obtiveram massa do cacho mais elevada (Tabela 4). De acordo com Rizzon e Miele 

(2003), o peso do cacho depende diretamente do tamanho e do número de bagas 

por cacho, enquanto que o tamanho e o peso da baga estão relacionados com a 

disponibilidade e absorção de água pela planta no período de maturação da uva.  

As cultivares Malvasia Chiant, Malvasia de Cândia e Pinot Gris obtiveram 

diferenças significativas entre as cultivares na variável número de bagas (Tabela 5). 

No entanto, este resultado não influenciou na massa média do cacho, visto que para 

as mesmas cultivares foram observados menores valores de massa do cacho. 

 

Tabela 5 – Número e peso de bagas, peso engaço e diâmetro de 100 bagas em 
diferentes cultivares Vitis vinifera em Santana do Livramento, RS. 

Cultivares 
Número de 

Bagas 
Peso Bagas 

(g) 
Peso engaço 

(g) 
Diâmetro 100 
Bagas (mm) 

Malvasia de Cândia 105,36 a 259,5 a 11,18 a 11,3 c 

Malvasia Chiant 122,32 a 191,44 b 12,06 a 10,4 c 

Moscato Giallo 75,12 b 182,72 b 7,64 b 12,2 b 

Moscato Hamburgo 60,46 b 164,94 b 6,38 b 14,1 a 

Pinot Gris 103,36 a 104,24 c 3,22 c 9,3 d 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

A cultivar Malvasia de Cândia obteve maior peso de baga, em relação as 

demais cultivares. Detoni et al. (2005) descrevem que a uva „Moscato Embrapa‟, que 

apresenta características semelhantes à Malvasia de Cândia, quando cultivada em 

Maringá, PR, apresenta bagas de 2,5g, resultados semelhantes ao encontrado 

nesse trabalho.  
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As cultivares Malvasia de Cândia e Malvasia Chiant obtiveram altos índices 

de peso de engaço (Tabela 5), porém com menor diâmentro de 100 bagas (mm), 

juntamente da casta Pinot Gris. As bagas da Moscato Hamburgo foram as 

superiores em valores de diâmetro de 100 bagas (mm). 

A região da Campanha apresenta clima seco, de boa insolação e boa 

amplitude térmica e baixa pluviosidade na época que antecede a colheita das uvas, 

podendo ser esse o motivo pelo qual se atinge um teor de sólidos solúveis totais 

elevados na colheita (TONIETTO e MANDELLI, 2003). As cultivares Pinot Gris, 

Moscato Hamburgo e Moscato Giallo demonstraram diferenças significativas nas 

variáveis grau babo e sólidos solúveis na colheita (Tabela 6), mostrando melhores 

resultados quando conferidas com as demais cultivares analisadas, indicando assim 

maior grau de maturação dessas uvas quando colhidas. Chavarria et al. (2008), 

obteve resultados semelhantes quando em estudos com Moscato Giallo com 

cobertura plástica, encontraram teores de ºBrix superior a 17,5 a 19, 

consequentemente maior concentração de açúcar e menor acidez nos vinhos. Os 

teores de açúcares do vinho são determinados pela quantidade de açúcares da uva 

que não sofreram a fermentação (SOUZA, 2010). 

 

Tabela 6 – Grau Babo, °Brix, pH, Acidez Volátil, Acidez Total e Densidade em 
diferentes cultivares Vitis vinifera em Santana do Livramento, RS. 

Cultivares Babo Brix  pH 
Ac.Volátil 

(Ac.acético) 
Ac. Total 

(Ac.tartárico) Densidade 

Malvasia de 
Cândia 13,72 b 16,06 b 3,30 b 0,17 b 8,22 a 1066 b 
Malvasia Chiant 13,94 b 16,38 b 3,46 ab 0,13 b 6,94 b 1067 b 
Moscato Giallo 15,30 ab 18,04 a 3,54 a 0,20 b 7,02 b 1075 ab 
Moscato 
Hamburgo 16,60 a 19,50 a 3,52 a 0,09 b 7,46 ab 1083 a 
Pinot Gris 17,00 a 18,68 a 3,50 a 0,57 a 6,86 b 1084 a 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

As análises mostram que o mosto possui características para se elaborar 

vinho base de espumante. Quando pronto, o mosto deve possuir uma acidez total 

(expresso em ácido tartárico) > 5,5 gramas/litro, acidez volátil (expresso em ácido 

acético) < 0,6 gramas/litro e um pH de 2,8 a 3,3 (TOGORES, 2011). Na análise da 

acidez total todas cultivares contribuíram positivamente para elaboração do vinho, 

pois todos os mostos constataram valores superiores a 5,5 gramas/litro. Quando o 
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valor da acidez total está elevado no mosto para espumantes, conforme a uva é 

depositada no tanque para posterior fermentação, imediatamente, recebe correção 

do enólogo responsável da vinícola, adicionando açúcar ou aditivos específicos para 

espumantes para estabilizar o nível de pH e acidez no mosto.  

Os baixos teores em acidez volátil refletem a boa sanidade do produto, 

indicando não haver contaminação por bactérias (BARTOWSKY e HENSCHKE, 

2008).  O mosto que resultou no valor mais próximo do esperado em acidez volátil, 

das cultivares avaliadas destinadas à vinhos base de espumantes foi da cultivar 

Moscato Hamburgo, pois promoveu o valor mais próximo de < 0,6 gramas/litro, 

enquanto nos demais mostos avaliados observou-se valores altos, evidenciando que 

precisarão de posterior correção na fermentação.  

Em situações onde o pH do mosto é superior a 3,3 conforme observado em 

todas as cultivares analisadas, faz-se necessária a adição de ácidos orgânicos 

(ácido tartárico) para corrigir o seu pH antes do início da fermentação. Jubileu et al. 

(2007) encontrou o mesmo valor de pH na cultivar Malvasia de Cândia avaliada em 

Maringá no estado do Paraná. 

A densidade do vinho é consequência da graduação alcoólica e da 

quantidade de açúcar residual. O álcool, sendo mais leve que a água (ou menos 

denso), faz decrescer a densidade dos vinhos, ao contrário do açúcar e dos demais 

sólidos solúveis que a fazem aumentar (ANTES, 2008). Quanto à densidade dos 

mostos avaliados, pode-se conferir que os melhores resultados foram os mais 

baixos, encontrados nos mostos das cultivares Malvasia de Cândia, Malvasia Chiant 

e, diferindo-se estatisticamente das demais, a cultivar Moscato Giallo. Densidade 

relativa com valor mais próximo de 0,992 e 0,998 indica que o mosto está com 

pouca concentração de açúcar residual e que a fermentação está sendo concluída 

de forma adequada. Pois, conforme apresentado no referencial, através do controle 

da fermentação alcoólica, o mosto diminui sua densidade progressivamente, sendo 

a glicose consumida, transformada em álcool. 
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5 CONCLUSÃO 

 

As cultivares avaliadas obtiveram comportamento similar quanto a duração 

dos ciclos fenológicos, sendo a Pinot Gris a cultivar mais precoce.  

Condições climáticas específicas da safra avaliada podem ter influenciado as 

variáveis analisadas. A produção e a produtividade das cultivares Moscato 

Hamburgo e Moscato Giallo, foram mais produtivas na safra 2019/2020. 

A cultivar Pinot Gris foi a cultivar menos produtiva, porém obteve maior 

número de cachos por planta.  

As cultivares, Pinot Gris, Moscato Hamburgo e Moscato Giallo apresentaram 

os melhores valores de grau babo e sólidos solúveis.  

A qualidade das uvas Vitis vinifera descritas pelas análises físicas e químicas, 

demonstram que as cultivares estudadas apresentaram características satisfatórias 

para o cultivo de videiras destinadas à elaboração de espumantes no município de 

Santana do Livramento. 
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