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No Brasil, poucos são os estudos com métodos não destrutivos baseados na 
fluorescência da clorofila visando acompanhar a maturação fenólica para 
espécies vitis. Em outros países, essa técnica está sendo usada para predizer 
antocianinas com resultados promissores. No entanto, se faz necessário 
realizar a calibração do sensor para cada espécie e/ou cultivar a ser avaliada. 
Assim, esse trabalho visa calibrar o sensor de fluorescência da clorofila para 
predizer os índices de antocianinas em uvas tintas. Para calibração do sensor 
foram amostradas uvas destinadas ao processamento, sendo Marselan e 
Nebbiolo Mechet e BRS Cora e como uva de mesa a cultivar Arkansas. Foram 
realizadas cinco coletas semanais, após a véraison e avaliou-se o teor de 
antocianinas totais pelo método convencional e com sensor. A relação entre os 
dois métodos de avaliação de antocianinas foi obtida por regressão. 
Observando-se uma forte relação entre os dados obtidos com o sensor de 
fluorescência e a análise convencional através do coeficiente de determinação 
(R2 = 0,81, R2 = 0,83, R2 = 0,92) para Marselan, BRS Cora, Arkansas, 
respectivamente. Para N. Mechet foi observado um coeficiente de 
determinação médio (R2= 0,65). Diante dos resultados, verificou-se que o 
sensor de fluorescência representa uma ferramenta eficiente para predizer o 
acúmulo de antocianinas em cultivares como Marselan, BRS Cora e Arkansas 
2095 e uma menor sensibilidade para predição na cultivar N. Mechet. 
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