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RESUMO 

 

A vitivinicultura vem se destacando na região da Campanha gaúcha devido às 
condições edafoclimáticas favoráveis para o cultivo de uvas de qualidade, 
proporcionando um terroir especial para a elaboração de vinhos e espumantes. Uma 
das dificuldades na vitivinicultura são os problemas fitossanitários, que se não 
contornados podem trazer sérios prejuízos econômicos. A principal doença fúngica 
da videira é o míldio, causando grandes perdas na produção e ocasionando para o 
produtor custos elevados para o controle da doença, levando a utilização de grandes 
quantidades de produtos químicos. Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo 
avaliar a aplicação de diferentes caldas como alternativa parao controle preventivo 
do míldio, bem como os parâmetros agronômicos em videiras das cultivares Syrah e 
Tannat.O experimento foi desenvolvido durante a safra 2018/2019 no município de 
Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. As caldas orgânicas foram preparadas 
no laboratório da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, onde os tratamentos 
consistiram na aplicação de caldas de camomila, cavalinha, alho, gengibre, capim-
limão, calda bordalesa, além das plantas testemunhas. Foram realizadas treze 
aplicações de caldas nas videiras durante o período vegetativo, em plantas 
selecionadas ao acaso. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 
quatro repetições de uma planta. Avaliou-se a incidência de míldio no pomar durante 
o período das aplicações e os parâmetros agronômicos de altura da planta, diâmetro 
do porta-enxerto, diâmetro do caule, números de folhas e números de cachos das 
videiras. Em todo período vegetativo não houve incidência significativa de míldio nas 
videiras. A maior porcentagem de inibição do míldio foi evidenciada pela calda de 
camomila, indicando um potencial no controle alternativo para doença fúngica do 
míldio em videiras. A avaliação dos aspectos agronômicos não demonstrou 
diferença entre os tratamentos utilizados nas cultivares Syrah e Tannat. 
 

 

 

Palavras-chaves:viticultura, Plasmoparaviticola, caldas orgânicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Viticulture has been standing out in the Gaucho Campanha region due to its climatic 
conditions favorable to the cultivation of quality grapes, providing a special terroir for 
the elaboration of wines and sparkling wines. One of the difficulties in viticulture is the 
phytosanitary problem, which if not solved can cause serious economic losses. The 
principal fungal disease of the vine is mildew, causing great losses in the production 
and bringing to the producer high costs in disease control, leading to the use of great 
quantities of chemical products.Therefore, this work has as its objective 
Toevaluatetheapplicationofdifferent syrups as na altenative for thepreventive controlo 
f downymildew, as well as theagronomicparameters in 
vinesofthecultivarsSyrahandTannat.The experiment was developed during the 
vintage 2018/2019 in the town of Santana do Livramento, Rio Grande do Sul.The 
organic mixtures were prepared in the laboratory of the State University of Rio 
Grande do Sul, where the treatments consisted in the application of mixtures of 
chamomile, horsetail, garlic, ginger, lemon grass, Bordeaux mixture, aswellasthe 
witness plants.Thirteen applications were performed of the mixtures on the vines 
during the vegetative period, in plants selected at random.The experimental outline 
was in blocks at random, with four repetitions of each plant. We evaluated the 
incidence of mildew in the orchard during the period of applications and the 
agronomic parameters of the height of the plant, diameter of the graft door; diameter 
of the stalk, number of leaves and number of bunches of the vines.In the whole 
vegetative period there was no significant incidence of mildew on the vines. The 
highest percentage of inhibition of mildew was seen in the chamomile mixture, 
indicating a potential as an alternative control of fungal disease by mildew in 
vines.The evaluation of agronomic aspects showed no difference between the 
treatments used in the cultivars Syrah and Tannat.  
 
 
 
Key-words: viticulture, Plasmoparaviticola, organicmixtures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A vitivinicultura tem uma elevada importância no Rio Grande do Sul, a região da 

Campanha Gaúcha, apresenta condições edafoclimáticas favoráveis para o cultivo de 

uma ampla vasta de espécies agrícolas. Devido às condições de solo, clima, topografia 

e luminosidade, na última década, a região da campanha também vem sendo alvo de 

investimentos importantes em fruticultura temperada e, principalmente, na vitivinicultura 

para produção de vinhos finos e espumantes(SARMENTO, 2017). 

Outro fator favorável é que, na região da campanha, a variação da temperatura 

diária com dias quentes e noites frescas possibilita uma maturação mais lenta da uva, o 

que faz com que o teor de açúcar e também os polifenois, que são antioxidantes 

naturais presentes na uva, sejam elevados (SOUZA et al., 2006).  

A característica ambiental faz com que o terroir da região seja favorável à 

produção de uvas para obtenção de vinhos finos e espumantes de excelente qualidade. 

A cultivar Tannaté utilizada para produção de vinhos, pois apresenta uma 

elevada intensidade de cor e concentração de taninos (RIZZON, 2004). E amplamente 

utilizada em cortes com Merlot, CabernetSauvignon, onde em geralmente resultam em 

exemplares de vinhos ricos em aromas e sabores, no entanto e sensível ao míldio. 

Os vinhos da variedade Syrah geralmente são complexos, de coloração escura, 

com grande quantidade de taninos, acidez moderada, aromas e sabores de especiarias 

(GIRARDELLO, 2012). Quando atinge maturação completa, seus vinhos são de grande 

qualidade, de cor intensa, aromáticos e complexos (GIOVANNINI, 2014). 

O crescimento quantitativo e qualitativo da vitivinicultura brasileira tem imposto 

novos desafios, entre eles a adoção de Boas Práticas Agrícolas para a produção de 

alimentos seguros e a redução dos impactos ambientais negativos pelo uso excessivo 

de agrotóxicos. O aumento da competitividade e da sustentabilidade da produção de 

uvas, vinhos, sucos e derivados, passa pela otimização dos processos de produção, 

entre eles o controle adequado das doenças da videira (GARRIDO, 2014). 

A videira está sujeita a algumas doenças quepodem acarretar graves prejuízos 

se não forem devidamente controladas.Entre as doenças que tem considerável 

importância para a viticultura é o míldio (Plasmoparaviticola)responsável pelos maiores 

danos e perdas(GARRIDOet al., 2004).As doenças de plantas cultivadas estão dentre 

os principais fatores que podem acarretar perdas de quantidade e de qualidade dos 

produtos agrícolas sendo no  Brasil, as principais doenças da videira são o míldio, o 
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oídio, a antracnose, a escoriose, as podridões de cacho, o cancro-bacteriano e as 

doenças de tronco, tais como: fusariose, esca, Petri, pé-preto, podridões-descendentes 

e eutipiose. A maior ou menor importância de cada doença varia conforme as cultivares 

utilizadas, a região do Brasil onde está sendo realizado o cultivo e o manejo adotado 

nos parreirais (ALMANÇA et al.,2015). 

Para evitar grandes prejuízos nos pomares pela incidência do míldio,utiliza-se 

fungicida sistêmico intercalado com produtos de contato à base de cobre. Em geral, 

infecções fúngicas diminuem o rendimento e a qualidade das bagas e do vinho, através 

da redução da vitalidade da planta ou pela infecção direta nas bagas (CHAVARRIA et 

al.,2013).O controle das doenças, na maioria das vezes é alcançado através de 

pulverizações excessivas de fungicidas e agroquímicos. Além disso, o alto custo 

econômico ao viticultor e o impacto negativo ao meio ambiente associado a este alto 

número de pulverizações, tem levado a uma busca por novas estratégias de controle 

de doenças (DE BEM, 2014). 

As frutas podem ser produzidas sob diversos sistemas de produção, cada um 

apresentando algumas particularidades. O sistema de cultivo orgânico é um tipo de 

sistema de produção fundamentado na ausência de utilização de fertilizantes sintéticos, 

agrotóxicos. O manejo orgânico privilegia o uso eficiente dos recursos naturais à 

preservação ambiental, ao desenvolvimento econômico, bem como, à qualidade de 

vida humana(SANTOS et al.,2012). 

A produção orgânica traz além dos bons avanços ambientais para maior 

preservação dos recursos naturais, um considerável incremento de valor nos produtos 

dos pequenos produtores que se utilizam desse sistema.Embora o segmento de 

alimentos orgânicos exemplo, nos sucos e vinhos produzidos a partir de uvas orgânicas 

ainda tenha pequena representatividade, as perspectivas mostram, para os próximos 

anos, aumento na participação no total dos alimentos consumidos no país e no mundo 

(CONTO et al.,2016).Devido à importância da vitivinicultura no município de Santana 

do Livramento, buscou-sea aplicação de diferentes caldas como alternativa para o 

controle preventivo do míldio, bem como os parâmetros agronômicos em videiras das 

cultivares Syrah e Tannat. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS DA CULTURA DA VIDEIRA 

 

As primeiras videiras cultivadas no Brasil foram de origem europeia e surgiram 

com a chegada dos colonizadores portugueses em 1532 (PROTAS et al.,2002). Em 

meados do século XIX, os imigrantes italianos introduziram a variedade de uva 

americana “Isabel”, culminando na rápida substituição dos vinhedos das variedades 

europeias, tornando-se a base para o desenvolvimento da vitivinicultura comercial nos 

Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. O cultivo de uvas está ligado com o início 

de nossa colonização e foi passando por diversos ciclos, com introdução e adaptação 

de diversas variedades de videiras(BOTELHO et al.,2009). 

A partir da década de 1960, a uva “Itália‟‟começou a ser introduzida com 

sucesso na região semiárida do Vale do Sub - Médio São Francisco, determinando o 

início da viticultura no Brasil,porém na década de 1970 com achegada de algumas 

empresas multinacionais na Serra Gaúcha e na Fronteira Oeste ocorreu um aumento 

significativo nas áreas de parreirais com as cultivares Vitisvinifera (WENDLER,2009). 

Com a vinda dos italianos ao Brasil, que se estabeleceram na Serra Gaúcha no 

estado do Rio Grande do Sul,essa região historicamente é responsável por mais de 

90% da produção da indústria vinícola nacional(FARIAS, 2007). 

No setor vitivinícola brasileiro, modernas tecnologias de produção implantadas 

no início dos anos 1990 permitiram à obtenção de produtos com melhor qualidade. Isto 

fez com que as vinícolas nacionais superassem limitações específicas de identidade 

(terroir), de terra e clima. Essas características são consideradas como necessárias na 

obtenção de vinhos com qualidades superiores (FREEMAN et al., 2013). 

A videira é uma planta perene, lenhosa, caducifólia e sarmentosa, provida de 

órgãos de sustentação chamado gavinha. Pertence à família Vitaceae e ao gênero Vitis 

(GOMES,2016). 

A planta da videira possui raiz, caule, ramos, folhas, gavinha, flores, frutos e 

sementes. Os ramos são flexíveis e tem origem anualmente de gemas resultantes das 

podas. As folhas variam de acordo com a espécie, mas geralmente possuem cinco 

nervuras principais, e em condições de clima temperado, no outono, elas caem 

naturalmente da planta. A gavinha é um órgão filamentoso que tem a função de 

sustentar a planta. Flores pequenas, verde-claras, e frutos em forma de baga com 
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coloração variando de verde-claro a roxo escuro, apresentando normalmente quatro 

sementes em cada baga. O conjunto de bagas presas no engaço forma o que 

chamamos de cacho (SOUZA, 2013). 

A videira configura-se pela queda das folhas no final do ciclo e entrada em 

dormência como consequência de baixas temperaturas decorrentes do inverno. Este 

processo é necessário para que as gemas da videira possam tolerar as condições 

desfavoráveis do inverno e para alterar o balanço hormonal da planta, resultando na 

diminuição da atividade metabólica. No início da primavera, esta dormência é quebrada 

iniciando novo ciclo vegetativo (VIANA, 2009).  

Os fatores climáticos como a temperatura afeta os processos de crescimento e 

desenvolvimento da videira, na estação do inverno quando a videira está no período de 

repouso vegetativonecessita de horas de frio para que haja a superação da dormência 

das gemas, no sentido de assegurar uma brotação adequada para videiras. 

Atemperatura de 10°C como mínima para que possa haver desenvolvimento 

vegetativo;enquanto que, entre a floração e a maturação da uva, a videira necessita de 

uma temperatura próxima a 30ºC(TONIETTOet al., 2003). 

A precipitação pluviométrica é um dos elementos meteorológicos mais 

importantes na viticultura. As chuvas abundantes durante o período de florescimento 

causam falhas na frutificação e durante a maturação pode causar apodrecimento dos 

frutos e perda de qualidade. Não só a quantidade total de chuva, mas também suas 

distribuições ao longo do ciclo vegetativo influenciam a produção (FORNEROLLI, 

2009). 

Chuvas superiores a 10 mm durante um a dois dias e temperaturas entre 18 a 

22°C favorece o surgimento de doenças fúngicas (NOGUEIRA et al., 2017). 

Em condições climáticas favoráveis a doença, o controle é feito por meio do uso 

de fungicidas através de pulverizações semanais com intuito de garantir a sua 

produção(SILVA et al., 2012). 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA DA CULTURA DA VIDEIRA 

 

Atualmente, a área plantada com frutíferas no Brasil supera os 2 milhões de ha e 

com uma produção que ultrapassa os 40 milhões de toneladas, que coloca o país entre 

os maiores produtores mundiais (FAOSTAT, 2018). 
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A viticultura é uma atividade que tem uma grande importância econômica, social 

e cultural para várias regiões do mundo.Além do papel de gerar renda, também 

estáaliada a outras riquezascomo história, cultura e diversidades de ecossistemas que 

compõemtornado a produção de vinhos algo particular na atividade agroindustrial 

desenvolvida pelo homem(TONIETTO,2001;MELLO, 2009). 

 Em 2017 o Brasil dispõe de uma área de produção com o total de 68.491ha, 

obtendo uma diminuição de 11,2% comparada ao ano de 2016, perante o total de 

77.119 ha plantado. O rendimento médio em 2017 foi de 17.882 kg/ha, 39,7%acima do 

rendimento do ano anterior que foi de 12.799 kg/ha (IBGE,2017). 

Segundo Fricheset al.(2017), a região da Campanha do Rio Grande do Sul, 

tradicionalmente na produção extensiva de grãos e pecuária e atualidade, a principal 

produtora de uvas para vinho fino. Mudando assim a paisagem regional aumentando a 

matriz econômica e, trazendo mais benefícios a mais recentemente como o 

enoturismo. Isso é resultado de iniciativas nos anos 1970 do século passado, quando 

os primeiros vinhedos foram implantados em Santana do Livramento (ENGELMANN, 

2009). 

A característica ambiental faz com que o terroir da região seja favorável à 

produção de uvas para obtenção de vinhos finos.Conforme Costantiniet al.(2012) o 

conceito de terroir descreve a qualidade do vinho e do ambiente físico em que as 

videiras são cultivadas, pode ser definido como as características naturais do ambiente, 

como solo, biodiversidade, clima e relevo, as quais formam um conjunto de fatores 

únicos que fornecem ao vinho, através da interação com o genótipo da videira as 

características específicas do local. Assim, o termo francês é utilizado para especificar 

a origem da uva e a produção de vinho, ou para expressar sua tipicidade (SARTOR, 

2014). 

Na industrialização de produtos provenientesda uva tem-se o vinho, sucos, 

geleias, uva passa, compotas e cosméticos, que no processo de fabricação geram 

resíduos sólidos que na sua maioria são descartados. Na industrialização do vinho e do 

suco é descartada grande quantidade de resíduo que, apesar de ser aproveitado como 

compostagem, adubo para a videira e derivados como a graspa, ainda constitui volume 

considerável. Além disto, descarta-se um resíduo com substâncias 

bioativasquepoderiam ser aproveitadas. A riqueza desses materiais faz deles fontes de 

antioxidantes (PERIN et al., 2011). 
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2.3 CULTIVARES DE VIDEIRA 

 

2.3.1 TANNAT 

A „Tannat‟ é originária da região de Madiran, no Sul França, onde estásua maior 

área de cultivo. Também é importante no Uruguai, onde é aprincipal vinífera tinta 

cultivada. Foi introduzida no Rio Grande do Sulpela Estação Experimental de Caxias do 

Sul, em 1947, procedente daArgentina. Novas introduções foram feitas, por essa 

mesma instituição,em 1971 e 1977, com materiais vindos da Califórnia e da França, 

respectivamente. Destacou-se nos experimentos, passando a ser avaliada em 

unidades de observação instaladas em propriedades de viticultores no início da década 

de 1980. No mesmo período, foi plantada em Santana do Livramento pela empresa 

“NationalDistillers” e a partir de 1987 começou a ser difundida comercialmente na Serra 

Gaúcha (CAMARGO, 2003).  

A uva „Tannat‟, é uma uva cultivada para a elaboração de vinhos tintos utilizados 

para corte, bem como varietais, com bom aporte de cor, extrato seco e teor alcoólico 

(LEÃO et al., 2009).É um vinho bastante adstringente e, portanto, necessita de 

envelhecimento (CAMARGO, 2008). 

O vinho Tannat é rico em cor e em extrato, sendo muito utilizado para corte, a 

fim de corrigir as deficiências dessas características em outros vinhos de vinífera 

(GUERRA et al., 2009).Outra característica que não podemos deixar de citar são os 

seus acentuados aromas, apresentando muitas frutas negras maduras, mas sempre 

com um toque que remete a couro ou especiarias, complementando o produto e 

aumentando sua complexidade. Quando estagia em barricas de carvalho, possuem 

uma tendência voltada as notas de café, cacau, tabaco, entre outros 

aromas(SIMÕES,2019). 

A Tannat é a casta emblemática do Uruguai, está há mais de 100 anos no país. 

Seus vinhos são potentes, com teor alcoólico elevado em torno de 12% a 13,5% 

(FARIAS, 2014). 

A probabilidade de que a variedade Tannat venha a ser uma das emblemáticas 

na região da Campanha é elevada, tendo em vista que essa região tem características 

https://https/blog.famigliavalduga.com.br/vinhos-e-barricas-curiosidades-que-farao-a-diferenca/index.html
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gerais similares àquelas em que se produz essa uva no Uruguai, país que se apresenta 

como o maior produtor mundial de „Tannat‟ (CARRAU et al., 2011).  

Essa casta tem se adaptado com perfeição a região da Campanha Gaúcha, 

caracterizada pelo Bioma Pampa com longas horas de sol, fazendo com que a planta 

concentre açúcares e matéria corante, conseguindo equilibrar sua 

elevada cargatânica(SIMÕES,2018). 

É uma variedade de média vigor, bastante produtiva; apresenta bom potencial 

glucométrico e comporta-se bem em relação às doenças fúngicas (CAMARGO, 2008). 

 

2.3.2 SYRAH 

 

A cultivar Syrah é uma das mais antigas das castas cultivadas 

(CAMARGO,2015). De origem controversa, algumas referências sugerem que esta 

seria originária de Schiraz, no Irã, outras, que seria nativa da Vila de Siracusa, na Itália. 

Independentemente de sua origem, é cultivada na França há muito tempo, 

principalmente no Vale do Rhône (FRAGA, 2010). 

Estudos de tipagem de DNA feitos pelo Departamento de Viticultura e Enologia 

da Universidade da Califórnia, Davis (Estados Unidos), em parceria com a Estação de 

Pesquisa Vitícola de Montpellier (França), que tinha um extenso material de referência 

da cultivar, concluiu-se que a Syrah nasceu no Rhône francês, como resultado do 

cruzamento da casta Dureza (tinta) e Mondeuse (branca). Foi citada primeira vez em 

1781 como “Sira de I’Hermitage” e “Serine de CôteRôtie”. Chegou ao Rio Grande do 

Sul em 1921, procedente dos vinhedos Vila Cordélia, de São Paulo. Até 1970, não 

logrou espaço nos vinhedos comerciais do Estado. Desde então, entretanto, 

acompanhando a história de outras viníferas finas francesas, começou a ser plantada 

comercialmente em Santana do Livramento e na Serra Gaúcha, a partir de mudas 

importadas por vinícolas destas regiões (CAMARGO, 2003). 

A cultivar Syrahé uma uva tinta, seus cachos são medianos, cilíndrico-cônicos, 

compactos, com pedúnculos longos; as bagas são pequenas a medianas, ovaladas, de 

coloração negro-azulada e tendem a desidratar quando em estágio de maturação 

avançado. O manejo da copa tem um papel importante na qualidade do vinho nesta 

cultivar, devido ao seu intenso vigor vegetativa (PEREIRA et al., 2009).Outra 

característica da „Syrah‟ é que ela se adapta facilmente a diferentes solos e climas por 

isso é encontrada em diferentes países com suas peculiaridades.  

https://blog.famigliavalduga.com.br/afinal-o-que-sao-castas-de-uva/
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É uma variedade muito vigorosa e produtiva, o vinho de 'Syrah' é característico 

pelo seu aroma e buquê (CAMARGO, 2003). Sua qualidade pode ser comprometida se 

cultivada em volumes muito altos por hectare. Mas, acima de tudo, é uma casta 

equilibrada, tem maturação tardia. 

2.4PRINCIPAL DOENÇA DA VIDEIRA 

 

2.4.1 MÍLDIO  

 

Entre as doenças de maior importância para a viticultura, o míldio causado pelo 

fungo (Plasmoparaviticola) é o responsável pelos maiores danos e perdas na 

viticultura(GARRIDOet al., 2004).  

O míldio pode infectar folhas, inflorescência, bagas e ramos herbáceos, podendo 

causar redução da área foliar, com a morte do tecido ou desfolhamento quando a 

doença ocorre com alta intensidade.Os primeiros sintomas dessa doença surgem na 

forma de pequenas manchas irregulares de cor amarela-pálida na face superior da 

folha, apresentando um aspecto oleoso. Essas manchas tornam-se necróticas e em 

condições de alta umidade relativa do ar, surgem no local da lesão estruturas 

reprodutivas do patógeno, que possuem aparência branco-cotonosa (BARBOSA et 

al.,2010). 

A pulverização com fungicidas e a utilização de cultivares resistentes, quando 

disponíveis, são alguns dos métodos usualmente recomendados para o manejo do 

míldio (AMORIMet al., 2005). O método de controle adotado com maior frequência 

pelos produtores é a pulverização com fungicidas de contato e sistêmicos (SÔNEGOet 

al.,2005), necessita de várias aplicaçõesdurante o ciclo de crescimento e produção da 

videira (PEREIRAet al., 2010). 

A perda com o míldio acontece quando ocorre elevada precipitação durante o 

desenvolvimento vegetativo da planta, podem atingir 100%, o que torna essa 

enfermidade, que também tem efeito sobre a qualidade de frutos, uma das maiores 

restrições à produção de uvas no Brasil e no mundo (PEREIRA et al., 2010) 

 

2.5 SISTEMAS DE CULTIVO 

 

2.5.1 AGRICULTURA CONVENCIONAL 
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A agricultura convencional é descrita como o conjunto de técnicas produtivas 

que surgiram em meados do século XIX, conhecida como a 2ª revolução agrícola, que 

teve como suporte o lançamento dos fertilizantes químicos por Liebig. Em decorrência 

desse modelo de utilização contínua e elevada de insumos industriais para sua 

manutenção, e baixa eficiência no uso de energia, surgiram pragas resistentes a 

agrotóxicos, contaminação da água e do solo, eliminação de inimigos naturais, erosão, 

compactação e êxodo rural (ALENCAR et al., 2013). 

O sistema convencional é um dos sistemas de produção agrícola no país, cujo 

processo de produção está baseado no emprego de adubos químicos e agrotóxicos 

(MEIRELESet al., 2014)que podem, quando utilizados de forma inadequada, provocar 

contaminação de solos, água e ar, além de causar resistência de pragas e aumento 

das emissões de gases de efeito estufa (TSCHARNTKE et al., 2012). 

É o sistema de produção agrícola caracterizado pela monocultura, uso intensivo 

de máquinas e insumos, baixo emprego de mão de obra e gasto de capital e energia 

(PENTEADO, 2010). 

 

2.5.2 AGRICULTURA ORGÂNICA 

 

O sistema orgânico é uma metodologia de produção agrícola que dispensa o uso 

de insumos químicos e se caracteriza por um processo que leva em conta a relação 

solo/planta/ambiente com o intuito de preservar o meio ambiente, a saúde dos homens 

e dos animais (MEIRELLES et al., 2005). 

O sistema de produção orgânico se baseia em normas de produção específicas, 

cuja finalidade é estabelecer estruturas que sejam sustentáveis, do ponto de vista 

social, ecológico e econômico (GLIESMANN, 2009). 

Para Mariani eRhenkes (2014), na agricultura orgânica para a utilização da terra 

tem que haver sempre um breve planejamento porque o solo não é somente 

considerado um meio para a sustentação da planta e fornecedora de nutrientes, mas 

como abrigo de uma rica fauna e flora. Todo o processo a ser realizado tem que ser 

bem planejado para causar o menor impacto possível no ecossistema local. 

 A agricultura orgânica vai muito além da simples troca de insumos químicos por 

insumos orgânicos e biológicos. O manejo orgânico privilegia o uso eficiente dos 

recursos naturais não renováveis, aliado ao melhor aproveitamento dos recursos 

naturais renováveis e dos processos biológicos, à manutenção da biodiversidade, à 
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preservação ambiental, ao desenvolvimento econômico, bem como, à qualidade de 

vida humana (SANTOS et al.,2012). 

Com o passar dos tempos a população mundial vêm buscando cada vez mais 

uma vida saudável, com isso, a agricultura orgânica vem se fortalecendo na 

necessidade de produzir alimentos saudáveis e cabe aos pesquisadores se voltar mais 

a essa demanda.Conforme Altemburg(2011) 

Deste modo cresce a necessidade de entender o meio ambiente e a manutenção 
da existência com maior complexidade, com atenção a qualidade de vida das 
pessoas no presente e no futuro. Neste contexto, grande atenção tem que ser 
dada a agricultura, pois, a mesma é uma das atividades realizadas pelo homem 
de maior importância para a sobrevivência da própria espécie humana, pois é 
esta atividade que proporciona à chegada de alimentos a mesa de milhares de 
famílias no mundo todo.  
 

A diversidade de substâncias em plantas e os fatores negativos gerados pelo 

uso abusivo de produtos químicos têm motivado pesquisas sobre os efeitos 

dosextratos vegetais no controle de fitopatógenos (SCHWAN-ESTRADA et al., 2000). 

As plantas estão expostas a uma ampla gama de patógenos causadores de 

doenças que em sua maioria são controladas mediante utilização de agroquímicos que 

podem desencadear efeitos maléficos ao meio ambiente e a saúde de agricultores e 

consumidores (GUIMARÃES et al., 2015). 

Diversos trabalhos mostram o potencial de plantas medicinais no controle de 

fitopatógenos, tanto por sua ação fungitóxica direta, e germinação de esporos, quanto 

pela capacidade de ativar o metabolismo de defesa das plantas (VENTUROSOet al., 

2011). 

Várias pesquisas estão avaliando com diversos produtos, muitos já estão sendo 

utilizados pelos agricultores, como exemplo a utilização de alho (AlliumsativumL.), 

samambaia (Pleopeltispleopeltifolia) e eucalipto (Eucalyptussp.) 

(GUIMARÃES,2015).Na produção agropecuária são igualmente claras as evidências 

que apontam para o esforço de diversos produtores no sentido de desfazer padrão 

convencional de agricultura, centrado no uso de agroquímicos. 

Conforme Caldas,(2011,p.16) nesse caso, estamos 

 
Diante de um leque amplo de iniciativas orientadas não somente ao objetivo de 
gerar um produto de qualidade, mediante sistemas de produção que respeitem 
os princípios fundamentais da sustentabilidade ambiental, mas que, sobretudo, 
favoreçam a ampliação no acesso aos mercados, sejam eles de caráter local, 
regional ou mesmo internacional. 
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É possível produzir uva de forma orgânica como relata MAFIO et al.,2019 no 

município de Cotiporã no RS, os viticultores que migraram do sistema convencional 

para o orgânico relataram que as condições de trabalho e de saúde do agricultor 

melhoraram significativamente com o abandono dos agrotóxicos e demais produtos 

químicos industrializados antes utilizados nas propriedades e nos cultivos. O 

conhecimento prático, adquirido com a experiência acumulada ao longo dos anos de 

trabalho nos parreirais passou a ser valorizado com a produção orgânica, antes o 

protagonismo pertencia aos produtos químicos, aos agrotóxicos e demais insumos 

industriais, que eram aplicados nas parreiras, agora ganha valor o trabalho realizado 

pelo agricultor. 

Conforme Pierozon (2018) a região serra gaúcha tem sua produção atrelada à 

colonização italiana, que deu início ao povoamento do território, vem se destacando 

atualmente pela viticultura orgânica. A uva já é a fruta mais cultivada no sistema 

orgânico no estado do Rio Grande do Sul e tem a sua base centrada na agricultura 

familiar e na pequena propriedade rural. 

A importância que a produção orgânica vem assumindo no mercado de 

alimentos exige com que tenha uma regulamentação desses produtos que 

comprometer-se ao consumidor a garantia de estar adquirindo um alimento que 

obedece às normais legais estabelecidas para produtos orgânicos. A legislação que 

dispõe sobre a agricultura orgânica é a Lei nº 10.831/2003 e o Decreto nº 6.323/2007, 

além de instruções normativas do Ministério da Agricultura(SEBRAE, 2019). 

 

De acordo com lei nº 10.831, de 23 dedezembro de2003 

Art. 1ºConsidera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele 
em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos 
recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade 
cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade 
econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização 
da dependência de energia não renovável, empregando, sempre que possível, 
métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de 
materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente 
modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de 
produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a 
proteção do meio ambiente. 

 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2015), desde 2008 o Brasil 

ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos. O consumo 

equivale a 7,3 litros de agrotóxicos por pessoa ao ano. Por esse motivo o alerta que o 
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uso indiscriminado de agrotóxicos está altamente associado ao desenvolvimento de 

algumas doenças, entre elas o câncer e algumas doenças genéticas (ROSSI, 2015). 

Sabendo que o uso indiscriminado de agrotóxicos representa um importante 

fator de risco para a saúde da população, especialmente para a saúde dos 

trabalhadores e para o ambiente (OLIVEIRA, 2014). 

Pois tem provocado contaminação do solo, água, animais, a resistência de 

patógenos, o desequilíbrio biológico, dentre outros sérios danos ao meio ambiente 

(KORBES et al., 2010). 

 Disso surge a necessidade de adaptarmos métodos alternativos para utilização 

em culturas tradicionais como a videira. 

 

2.6 PLANTAS MEDICINAIS 

 

Acredita-se que esse cuidado realizado por meio de plantas medicinais seja 

favorável à saúde humana, desde que o usuário tenha conhecimento prévio de sua 

finalidade, riscos e benefícios. Além disso, o profissional que cuida esse ser humano 

deve considerar tal prática de cuidado popular, viabilizando um cuidado singular, 

centrado em suas crenças, valores e estilo de vida (BADKEet al.,2011).  

Através do projeto UERGS e escolas do campo: Troca de saberes mediada por 

plantas medicinais, que foi realizado em escolas rurais juntamente com a comunidade 

local em Santana do Livramento-RS no ano de 2018, foi feito um resgate do 

conhecimento popular sobre as plantas medicinais e a mais utilizadas pela comunidade 

local  foi feita uma cartilha  sobre plantas medicinais as quais foram  escolhidas pelas 

crianças da escolaque participaram do projetoonde pode se observar quais plantas o 

produtor local tem acesso, através dessas informações foram escolhidas as plantas 

medicinais a serem utilizadas nas caldas orgânicas. 

 

2.6.1CAMOMILA 
 

A camomila (Matricariachamomila) é uma planta herbácea, anual, aromática, da 

família Asteraceae, com 10 a 30 cm de altura, apresentando caule ereto e ramificado, 

com capítulo floral de 1,5 cm de diâmetro compreendendo 12 a 20 flores brancas. 

Nativa da Europa foi aclimatada em algumas regiões da Ásia e países latinos. No 

Brasil, foi introduzida pelos imigrantes europeus há mais de 100 anos (BLUMBERGet 
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al., 2006).O intenso aroma despertou o interesse pela planta e antigos 

pesquisadores, atraídos pelo doce perfume, acabarampor descobrir várias das 

propriedades que tornaram a camomila tão famosa. Composição química: Óleo 

essencial contendo camazuleno, matricina, bisabol, um ciclo eteracetíleno, 

flavonóidese colina. Parte usada são as flores (capítulos florais como pendúculos até 

2 cm) e folhas frescas ou secas (BARBOSA et al.,2008). 

 

2.6.2 ALHO 

 

O alho (Alliumsativum) da família botânica Liliaceae a parte da planta utilizada e 

o bulbo. O extrato botânico de alho tem ação de repelência contra insetos. Seu odor 

modifica o odor natural produzido pela planta, enganando os insetos. Com amplo 

espectro de ação, é usado como repelente de insetos na agricultura biológica ou 

orgânica (BLUME et al.,2010) 

 

2.6.3GENGIBRE 

 

O gengibre(Zingiberofficinale) e da família Zingiberaceae sua origem da Ásia 

Tropical com hábito herbácea anual planta herbácea podendo atingir 1,50 m de altura, 

de caule articulado rizoma horizontal. O rizoma é geralmente articulado formado por 

tubérculos ovóides, rugosos e prensados uns contra os outros, rizoma horizontal. Parte 

da planta para o é uso o rizoma (raiz) pode ser utilizado da seguinte maneira como 

decocção, infusão, pó, extrato fluído, tintura, xarope. Sendo indicada em casos de 

cólicas, dores de garganta, resfriados, e enjôos em geral, gripe, bronquite, rouquidão, 

asma, reumatismo(RODRIGUES etal.,2001). 

 

2.6.4CAPIM LIMÃO 

 

O capim limão (Cymbopogoncitratus) é uma espécie originária da Índia e 

largamente distribuída por vários países tropicais, entre eles o Brasil, onde assume 

diferentes sinonímias conforme a região onde se encontra: capim-limão (MG), capim-

santo (BA), erva-cidreira (SP) e outros como capim-catinga, capim-de-cheiro, capim-

cidrão, capimcidrilho, capim-cidró e capim-ciri. Pertence à família Poaceae e se 
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constitui em uma erva perene, que forma touceiras compactas e robustas de até 1,2 m 

de altura, com rizoma semi-subterrâneo (COSTA et al.,2005).  

O capim-limão é uma erva aromática perene, conhecida popularmentecomo 

capim-cidreira e capim-cidrão. As folhas frescas ou dessecadas e o óleo extraído das 

mesmas são amplamenteempregados na medicina tradicional e se lhes atribuem 

atividades sedativa, estomáquica,analgésica, antiespasmódica e 

antimicrobianaencontrada na América do Sul, Índia, Austrália e nos Estados Unidos 

(DUARTE, 2004). 

 

2.6.5 CAVALINHA 

 

A cavalinha (Equisetum arvense)é uma planta perene.Não possui flores e, 

consequentemente nem sementes; algumas espécies possuem folhas verticiliadas. O 

caule é de cor verde, oco, com textura áspera pode ser encontrado de duas maneiras: 

caule fértil,geralmente curto,surge no início da primavera. A cavalinha é uma planta que 

apresenta muitas funções no manejo de base ecológico. A planta pode ser usada para 

o controle de doenças, para o controle de insetos nocivos e ainda como fonte de 

nutriente. Como controle de doenças fúngicas e bacteriológicas e insetos nocivos o seu 

uso pode ser feito através do preparo de soluções, com a planta sozinha ou junto com 

outras plantas. Como fonte de nutrientes pode-se usar a cavalinha na forma de cinzas, 

chás e adicionadas a biofertilizantes, pois é uma fonte de sílica (MEIRA et al, 2019). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a aplicação de diferentes caldas como alternativa parao controle 

preventivo do míldio, bem como os parâmetros agronômicos em videiras das cultivares 

Syrah e Tannat. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Avaliar o efeito das caldas da flor dacamomila, alho, cavalinha, gengibre, capim limão 

e calda bordalesa no controle do míldioem videiras das cultivaresSyrah e Tannat; 

-Verificar a ocorrência de míldio nas videirasdurante o período de desenvolvimento 

vegetativo; 

- Avaliar os parâmetros agronômicos de crescimento das plantas de videiras. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O experimento foi conduzido no município de Sant‟Ana do Livramento (30°53'27" 

S e 55°31'58" W), Rio Grande do Sul (RS), durante a safra de 2018/2019.  

A área experimental foi conduzida em vinhedo comercial, instalado em 2015, 

com as cultivares Syrah(Figura1A)e Tannat (Figura 2B) sob o porta-enxerto Gravesac, 

conduzidas em sistema de espaldeira,com espaçamento entre plantas de 1,20 metros 

e entre linhas de 2,5 metros, totalizando em densidade de 450 plantas ha-1.O solo é 

classificado como argisolos vermelho distrófico e apresentava na camada de 0-20 cm, 

os seguintes atributos: argila 14%; matéria orgânica 1,0%; pH em água 5,8; e como 

características químicas descrita em análise do solo: Índice SMP 6,8 Ca trocável 2,4 

cmolc/dm-³ (KCl 1mol L¹); Mg trocável 1,3 cmolc/dm³; P disponível 14 mg/dm³ e K 

disponível 97 mg³. 

As condições climáticas obtidas durante a condução do experimento foram 

coletadas da estação do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, no município de 

Santana do Livramento. 

 

Figura1- Área experimental de videiras das cultivaresSyrah (A) e Tannat (B)no 

municípiode Santana do Livramento, RS. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora (2018) 

A B 
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4.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

O delineamento experimental usado foi emblocos casualizados, com quatro 

repetições, e uma única parcela contemplando 28 plantas de cada cultivar que foram 

escolhidas ao acaso e identificadas (Figura 2). 

 

Figura2- Identificação das plantas no pomar de videiras das cultivaresSyrah (A) e 

Tannat (B) no município deSantana do Livramento, RS. 

 

 

 

Os tratamentos consistiram na aplicação de caldasde camomila, alho, gengibre, 

capim limão, cavalinha e calda bordalesa.  

Os tratos culturais como poda, adubação e controle de plantas espontâneas 

durante o período do experimento foramrealizados no pomar a critério do produtor. 

As videiras foram pulverizadas semanalmentecom as caldas orgânicasa partir do 

início da brotação, ou seja, em 19 de setembro de 2018. 

As aplicações das caldas foram realizadas por aspersão sempre no período da 

manhã, utilizando borrifadores (Figura 3) e de forma que cobrisse totalmente a parte 

aérea das plantas, até o ponto de escorrimento pulverizações sobre a folha das 

videiras.Foram realizadas13 aplicações nos dias 19/09, 22/09, 28/09, 03/10, 15/10, 

29/10, 08/11, 22/11, 30/11, 06/12, 27/12 de 2018, 06/01 e 22/01 de 2019,durante o 

período vegetativo das videiras.Algumas aplicações foram feitas e menor espaço de 

tempo, pois houve períodos de chuva. 

 

Fonte: autora (2018) 

A B 
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Figura 3- Aplicação das caldas orgânicas nas videiras das cultivares Syrah (A) e 
Tannat (B) a campo em Santana do Livramento, RS. 

 

 
Fonte: autora (2018) 

 

A formulação das caldas orgânicas foi realizada no Laboratório de Química da 

Uergs em Santana do Livramento, sendo utilizada como base a metodologia de 

Maroneze e Gallegos(2009). 

Os materiais utilizados foram inicialmentepicados (Figura 4A) e macerados 

(Figura 4B). Realizou-se a pesagem 20g demassa seca após, o material foi levado para 

estufa a 50º C, por 48h. Adicionou-se água destilada na proporção de 20g por 500 ml 

de água em ponto de ebulição em chapa de aquecimento (Figura 5).  

 

Figura 4- Preparo do material vegetativo picado (A) e macerado (B) para a 

elaboração das caldas orgânicas no laboratório da Uergs, Santana do Livramento, RS 

 

 

 
 
 

A B 

Fonte: autora (2018) 
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Figura 5– Pesagemdo material vegetativo (A), secagemem estufa com temperatura 
controlada (B) e chapa de aquecimento(C)no preparodas caldasno laboratório da 

Uergs, Santana do Livramento, RS. 
 

 
Fonte: Autora (2018) 
 

 
As suspensões foram mantidas por 48h em agitação constante (Figura 6A). 

Posteriormente, foram filtradas por meio de um filtro comercial (Figura 6B), obtendo-se 

os extratos orgânicos. Os extratos prontos foram acondicionados em vidros de cor 

âmbar (Figura 6C), mantidos em temperatura a 4º Ce para o transporte para campo 

foram acondicionados em garrafa pet cobertas por papel alumínio e utilizados por um 

período máximo de 48 h após o preparo. 

Preparação da calda bordalesa foi utilizada 6 g da formulação pronta que foi 

diluída em 1 litro de água. Após foi acondicionado em vidro de cor âmbar. 

 

Figura 6- Caldas em agitação(A),filtragem (B) e armazenamento (C) no laboratório da 
Uergs, Santana do Livramento, RS. 

 

 
 
 

 

As variáveis analisadas foram: altura de plantas em metro (m), onde em cada 

planta de videira previamente selecionada mediu-se com trena graduada desde o colo 

A B C 

A B 

Fonte: Autora (2018)  

C 
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até o ponto final de crescimento (Figura 7A); número de folhas (Figura 7B), números de 

cachosdas videiras (Figura 7C) diâmetro do porta-enxerto e diâmetro do caule em 

centímetros (cm), com auxílio de uma fita métrica no períodode novembro de 2018 a 

fevereiro de 2019. 

Os resultados foram submetidos à análisede variância e quando significado 

realizou-se a comparação de médias pelo teste de turkeye análise de regressão 

polinomial ao nível de 5% probabilidade. 

 

Figura7 – Contagem do número de folhas (A),número de cachos (B) e altura das 
plantas(C) de videira das cultivaresSyrah e Tannatna unidade de experimento a 

campo,Santana do Livramento,RS. 
 

 

 

 

As variáveis analisadas foram: altura de plantas (Figura 7A) em metro (m), onde 

em cada planta de videira previamente selecionada mediu-se com trena graduada 

desde o colo até o ponto final de crescimento; número de folhas (Figura 7B), números 

de cachos das videiras (Figura 7C); diâmetro do porta-enxerto e diâmetro do caule em 

centímetros (cm). 

Durante o período do experimento também foi observado àincidência do sintoma 

do míldio nas cultivares,com o início dos primeiros sintomas, as plantas 

infestadaspreviamente identificadasàs folhas na sua fase adaxial (Figura 8) nas 

unidades de observação de cada tratamento. 

Foram realizadas as contagens de números de plantas que apresentaram 

incidência do míldio nas cultivares de Syrah e Tannat. 

Fonte: Autora (2018/2019)  

 

A B C 
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Figura 8 – Identificação do sintoma do míldio na fase adaxialdas folhasde 

videiras das cultivares Syrah e Tannat com sintomas do míldio. 

 

 

 

O míldio pode infectar folhas, inflorescência, bagas e ramos herbáceos, podendo 

causar redução da área foliar, com a morte do tecido ou desfolhamento quando a 

doença ocorre com alta intensidade. Os primeiros sintomas dessa doença surgem na 

forma de pequenas manchas irregulares de cor amarela-pálida na face superior da 

folha, apresentando um aspecto oleoso, daí serem conhecidas como mancha-

óleo(Figura 8 ) Essas manchas tornam-se necróticas e em condições de alta umidade 

relativa do ar, surgem no local da lesão estruturas reprodutivas do patógeno, que 

possuem aparência branco-cotonosa. Outra doença fungica tem sintomas 

semelhantes, mas a diferença é que apesar do fungo poder se desenvolver em ambas 

as faces da folha, ele predomina na face inferior, a menos que a área esteja 

sombreada propiciando o crescimento do patógeno na face superior da folha 

(BARBOSA, 2010). 

A cultivar Tannat, de médio vigor e produtiva, apresenta bom potencial 

glicométrico e comporta-se bem em relação às doenças fúngicas (CAMARGO et 

al.,2015). A cultivar Syrah o ciclo é tardio e a maturação é de segunda época, casta 

muito sensível à clorose, mal adaptada aos solos com teores elevados de calcário 

activo. É muito sensível a podridão cinzenta e aos ataques de ácaros, sobretudo no 

final da maturação (FERNANDES, 2009).   

 

 

 

Fonte: Autora (2019) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 INCIDÊNCIA DE MÍLDIO 

 

Durante o período vegetativodas videiras, entre os meses de setembro a 

dezembro do ano de 2018, não foi constatado a incidência de míldio nas cultivares 

Syrah e Tannat. A partir do mês de janeiro de 2019, com as condições climáticas 

propicias com temperaturas entre mínimas de 18°C e máximas passando os 25°C com 

umidade relativa do ar 80% e com precipitações pluviométricas durante o mês foi de 

450 mm sendo que a comde 10mm já é favorável para desenvolvimento do 

míldio,observaram-seos primeiros sintomas. 

O tratamento realizado com camomila mostrou-se eficiente, pois não se 

constatou a incidência de míldio em ambas ascultivares(Gráfico 1). De acordo 

comCamatti-Sartori et al. (2011),avaliou in vitro o potencial antifúngico, parcial e total, 

de extratos vegetais de camomila contra os fitopatógenos em flores. Esses autores 

utilizaram os fungos fitopatogênicosFusarium sp. e Botrytissp, isolados a partir dos 

sintomas em gérberas (Gerbera sp.) e rosas (Rosa sp.). Oextratoetanólico de camomila 

sinalizou efeito de inibir o desenvolvimento de fungos fitopatógenos em flores, 

inibindo52% o crescimento micelar do fungo (Fusariumsp) nas flores. 

Os tratamentosa base de alho e cavalinha não se constatouum divergente 

resultado, pois as duas cultivares resultou com mesmo percentual de incidência de 

míldio(Gráfico 1). Porém, a calda de alhoobteve apenas 12,5% de incidência de míldio 

nas duas cultivares. Conforme Leiteet al, (2009)a utilização de extrato de 

alhoapresentou efeito negativo a germinação de Plasmoparaviticolae a severidade do 

míldio em videirascondições de campo. 

Nos tratamentos com o gengibre e calda bordalesa, o percentual de míldio foi 

superior a 10% da incidência nas cultivares avaliadas(Gráfico 1). A cultivar Syrah 

manifestou menor resistência ao míldio, sendo 25% das folhas sintomáticas na calda 

com gengibre e 38% com a calda bordalesa.Todavia, existe preocupação em relação à 

utilização da calda bordalesa pelo acúmulo de cobre no solo e na planta com seu uso 

contínuo. Altas concentrações de cobre na planta podem ser extremamente tóxicas, 

causando sintomas como clorose, necrose, descoloração da folha e inibição de 

crescimento da raiz (PERUCH et al.,2005). 
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O uso de caldas caseiras e extratos vegetais, em especial a calda bordalesa, 

apresentam-se como uma alternativa ao uso de fungicidas no controle da mancha-de-

estenfílio do tomateiro em condições de manejo orgânico(SANTOS etal.,2016). 

Na cultivar Tannat ocorreu incidência de míldio de 12,50% em ambas as caldas 

de alho, gengibre e calda bordalesa(Gráfico 1). No tratamento com a aplicação da 

calda com o gengibre observou-se queimaduras nas folhas das videiras.A utilização de 

extrato de gengibre pode ser uma opção paracontrole de pinta preta em cultivos 

orgânicos de tomate, pois resulta em níveis de severidade eprodutividade similares aos 

obtidos com fungicida(MENEZES et al.,2009). 

A calda de capim limão obteve um melhor efeito quanto à incidência de míldio na 

cultivar Syrah, onde se constatou 12,50% de sintomas nas folhas das videiras. Na 

cultivar Tannat, verificou-se uma incidência de 25% com a aplicação do capim 

limão(Gráfico 1).ConformeRizotto(2015) analisou in vitro o efeito antifúngico de 

diferentes concentrações do óleo essencial de capim-limão (Cymbopogoncitratus), de 

isolados de Trichodermaspp e de fungicidas, no controle do patógeno 

Glomerellacingulata (C. gloeosporioides) causador da podridão da uva.O óleo essencial 

de Cymbopogumcitratus nas concentrações de 0,05% a 0,20% inibiu, in vitro, o 

crescimento micelial do patógeno Colletotrichumgloeosporioides. 

Segundo Dias et al. (2010), a ação do óleo essencial de capim limão 

(Cymbopogoncitratus) e Camomila (Matricariachamomila)sobre o crescimento micelar 

do fitopatógenoCladosporiumcladosporioides mostrou-sebastante fungitóxico para o 

controle do crescimento do fitopatógeno em estudo. Resultados como este são 

animadores, pois confirmam os dados da literatura de que as plantas representam 

importantes fontes de compostos com atividade fungitóxica que podem ser utilizados 

em substituição aos pesticidas sintéticos. 

As plantas testemunhas, ou seja, onde não foi realizada nenhuma aplicação 

decaldas, observou-se uma elevada incidência de míldio nas duas cultivar(Gráfico 1). 
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Gráfico 1- Incidência de míldio em videiras das cultivares Syrah e Tannat durante o 

período de janeiro e fevereiro de 2019 no município de Santana do Livramento, RS. 

 

 
 

 

Os resultados provavelmente foram influenciados pelo excesso de chuvas 

ocorrido entre 01/12/2018 de e 19/02/2019, o qual, atingido o valor total de 522 mm 

(Gráfico 2). Esse períodocoincidiu com a época de incidência do míldio nas videiras 

avaliadas. 

 

Gráfico 2 - Precipitação pluviométrica mensal durante o período de setembro de 2018 a 
fevereiro de 2019Santana do Livramento, RS. 

 

 

Fonte: INMET 2018/2019  
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Gráfico 3-Média da temperatura mínima e máximadurante o período de setembro de 
2018 a fevereiro de 2019emSantana do Livramento, RS. 

 

 

Fonte: INMET 2018/2019  

 

As condições climáticas chegaram a temperaturas médias com as mínimas de 

18°C e máxima de 28°C o que são temperaturas oportunas ao desenvolvimento do 

míldio nas videiras (Gráfico 3).O clima exerce um importante papel e pode contribuir 

para aumentar ou limitar o desenvolvimento das doenças. Durante o mês de janeiro de 

2019 ocorreu períodos específicos de altos índices pluviométricos.A doença do 

míldioocorre quando há período chuvoso superior a 10 mm durante um a dois dias e 

temperatura em torno de 18º e 22º (NOGUEIRA et al., 2017).  

O desenvolvimento do míldiopode ser influenciado por vários fatores ambientais, 

entre eles a temperatura.Zanchelini(2018) demonstra que o início do aparecimento dos 

sintomas de míldio foi exatamenteàs condições ideais para o desenvolvimento da 

doença. 
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Gráfico 4-Umidade relativa do ar média durante o período de setembro de 2018 a 
fevereirode 2019 em Santana do Livramento, RS. 

 

 

 

 

Observou-se por meio do gráfico acimaa influência da umidade do ar acima de 

80% alcançando níveis críticos quando estão chegando a 90%(Gráfico3), essa alta 

umidade associada a altos índices de precipitação são favoráveis a incidência de 

míldio.Gallottietal. (2004)identificou em seu estudo em videiras que índices de umidade 

relativa do ar de 95%, bem como chuvas abundantes é considerada condições 

propícias ao desenvolvimento do míldio, sendo comum a ocorrência de severas 

epidemias quando não se adotam práticas de controle. 

 

 5.2 AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS AGRONÔMICOS DE CRESCIMENTO 

VEGETAL  

 

Em relação à altura de plantas, houve diferença estatística nas videiras da 

cultivar Syrah, ondeo tratamento com calda de camomila foi menor altura(Tabela1). 

Porém, a calda bordalesadestacou-se estatisticamente dos demais tratamentos, 

resultando em plantas com melhor altura.        

Conforme a Tabela1, não se observou diferença estatística para a variável 

número de folhas, números de cacho e diâmetro do porta-enxerto das videiras 

„Syrah‟.Mesmo que os dados de número de folhas da cultivar Syrah não tenham 

apresentado diferença significativa entre os tratamentos. 
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Os tratamentos com a cavalinha e camomila apresentarammenor diâmetro de 

caule diferenciando estatisticamente da testemunha, a qual obteve maior diâmetro de 

caule (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Altura de planta, número de folhas e cachos, diâmetro do caule e do porta-

enxerto em videira da cultivar Syrah, Santana do Livramento, RS, safra 2018/2019. 

 

Tratamentos  
   Altura da 
planta (m) 

Número de 
folhas  

Números de 
cachos  

Diâmetro do caule 
(cm)  

Diâmetro 
do porta 
enxerto 

(cm)  

Testemunha  2,26 bc 146,75 ns        5,75 ns 5,50 a 6,25 ns 

Camomila        2,15 c 153,47  8,25  4,25 b 6,00  

Alho   2,41bc 172,40   6,75  4,75 ab 6,75  

Gengibre   2,66 ab 157,69   7,00  4,50 ab 7,25  

Capim limão   2,33 bc 149,13   5,75  4,50 ab 8,25  

Cavalinha   2,29 bc 144,00   5,00  4,00 b 7,75  

Calda Bordalesa  2,80 a  168,88   6,00  4,50 ab 6,50  

      
CV 17,66 25,9 45,41 11,19 17,38 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si pelo teste Tukey em nível de 5% de 
probabilidade de erro CV (%) = Coeficiente de variação. ns = não significativo. 

 

A cultivar Tannat não se observou diferença estatística significativa entre as 

variáveis analisadas como altura da planta,número de folhas, número de 

cachos,diâmetro do caule e diâmetro do porta-enxerto(Tabela 2). 

 

Tabela 2– Altura de planta, número de folhas e cachos, diâmetro do caule e do porta-

enxerto em videira da cultivar Tannat, Santana do Livramento, RS, safra 2018/2019. 

 

Tratamentos  
Altura da 
planta (m)  

Número de folhas  
Números de 

cachos  
Diâmetro do 
caule (cm)  

Diâmetro 
do porta 
enxerto 

(cm)  

Testemunha  2,19ns 158,88ns 5,50ns 5,50ns 6,75ns 

Camomila   1,91 112,17  9,00   5,00   8,00  

Alho  1,84  125,67  8,25         5,00 8,00 

Gengibre  1,86 112,25 8,50 5,25 7,50 

Capim limão  2,07  136,50 7,75 5,50 7,25 

Cavalinha  2,06  137,62 5,25 5,50 7,75 

Calda Bordalesa  2,15  131,19 5,25 5,25 7,75 

CV (%) 17,66 39,51 44,51 11.9 17,38 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si pelo teste Tukey em nível de 5% 
de probabilidade de erro. CV (%) = Coeficiente de variação. ns = não significativo. 
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Conforme Allebrandt (2018) vários estudos têm relatado a influência dos porta-

enxertos sobre a composição da uva e do vinho, no entanto há uma considerável 

variabilidade nos resultados , como o experimento realizado pelo mesmo onde avaliou 

o efeito de sete porta –enxerto e submetidos ao estresse hídrico , o porta-enxerto 

Gravesac que apresentoua maior massa seca de raiz,emergência de folhas mais lenta. 

Outros fatores que influenciam no desenvolvimento das videiras são os 

elementos climáticos que interferem no cultivo são radiação solar, temperatura, 

umidade relativa do ar, precipitação e velocidade do vento. Estes elementos 

influenciam no crescimento e no desenvolvimento da planta, em suas necessidades 

hídricas e na produtividade e qualidade da uva (TEIXEIRA,2010). 
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6 CONCLUSÕES 

 

As caldas orgânicas alteram a incidência de míldio em videiras das cultivares 

Syrah e Tannat. 

A maior porcentagem de inibição foi evidenciada pela calda de camomila, isso 

indica um potencial no controle alternativo para doença fúngica do míldio em videira. 

 A avaliação dos aspectos agronômicos não demonstrou diferença estatística 

entre os tratamentos utilizados nas cultivares Syrah e Tannat. 
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